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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
Nederlandse Dalton Vereniging 
 
Datum: woensdag 16 maart 2022 
Plaats: Online via Teams 
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur  
 

 
Aanwezig: 34 personen. 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Deze vergadering vindt wederom via Teams plaats. Wellicht kunnen we elkaar volgend 
jaar wel fysiek ontmoeten. De digitaal drempel is nu wel minder hoog.  

  
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Ingekomen Post 
Er is geen ingekomen post. 
 

4. Mededelingen 
De jaaragenda van diverse commissie staat op de website.  
Verkiezing bestuursleden: 
Er wordt een aparte procedure voor de nieuwe voorzitter gehanteerd. Bij de vorige ALV 
in 2021 heeft de huidige voorzitter aangegeven dat hij in maart 2023 gaat stoppen. 
Binnenkort gaat een procedure van start met een Benoeming Advies Commissie (BAC) 
om tot de keuze te komen van een nieuwe voorzitter. Er wordt alleen intern verworven. 
Dit betekent dat alle leden binnen de NDV kunnen solliciteren. 
Deze oproep komt nog apart via de nieuwsbrief en via een mailbericht naar alle leden. 
De BAC gaat bestaan uit: 

• twee leden uit het Primair Onderwijs: Astrid Claessens (bestuurslid) en er wordt 
nog gezocht naar een lid uit het PO. 

• Er wordt gezocht naar twee leden uit het Voortgezet Onderwijs. 

• Vera Otten (bestuurslid) zal het HBO vertegenwoordigen. 
Deze vijf leden zullen tot een voordracht komen naar het Algemeen Bestuur en deze 
aankomende voorzitter zal vanaf augustus/september 2022 meedraaien met het 
bestuur. De nieuwe voorzitter zal benoemd worden vanaf het moment dat de huidige 
voorzitter afscheid neemt op de ALV van maart 2023. 
Dit is de procedure in het kort geschetst. De leden zullen hier nog van op de hoogte 
worden gehouden. Er wordt een profielschets opgesteld waarvan het AB vindt dat de 
nieuwe voorzitter moet voldoen. 
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5. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 Maart 2021  
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het 
verslag wordt met dank aan de notulist vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag 2021  
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Dit document is een vrij groot document 
geworden. De twee lectoren en de regio’s hebben hier ook een bijdrage aan geleverd. Er 
zijn geen vragen of opmerkingen. Met dank aan het secretariaat voor het samenstellen 
van dit document.  
 

7. Begroting/Meerjarenbegroting 2022-2025 
De penningmeester geeft een toelichting.  
 
Begroting en Meerjarenbegroting: 
Met betrekking tot de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting geeft de 
penningmeester aan dat er veel zaken zijn die men elk jaar tegenkomt (contributies, het 
congres en een aantal lasten). In 2022 is er iets bijzonders te zien: we eindigen met een 
aardig tekort. De bureaukosten zijn opvallend hoog ten opzichte van toekomstige jaren 
maar ook ten opzichte van de jaren in het verleden.  
De Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) heeft een aantal jaren geleden aangegeven dat 
zij het financiële deel voor de NDV niet meer wilde faciliteren. De NDV heeft toen het 
financiële deel bij Jac's den Boer & Vink gelegd. De overdracht is toen goed verlopen. 
Dit jaar heeft de VBS aangegeven dat ze het secretariële deel niet meer willen 
faciliteren. Dit betekent dat er dit jaar meer kosten zullen zijn met betrekking tot de 
ondersteuning. 
Verder is het bestuur zich aan het voorbereiden op het vertrek van een aantal 
bestuursleden. Ook hierover dienen er zaken te worden onderzocht. 
Het komend jaar zijn de bureaukosten hoger. We eindigen in de min.  
Wel is te zien dat de komende jaren de resultaten weer gezond worden. 
De algemene reserve is hoog en daarom kunnen we zonder probleem deze extra kosten 
dragen.  
De komende 2 jaren wordt er € 10.000,00 gespaard voor het congres. Hierdoor kunnen 
we in 2024 een congres organiseren inclusief een extra bedrag voor eventuele extra 
kosten. 
 

8. Jaarrekening en exploitatie 2021 
Alle stukken zijn aan de accountant voorgelegd. Er is een gesprek met de accountant 
geweest. Alle stukken en cijfers zijn goedgekeurd.  
 
De heer Kees de lange van Jac's den Boer & Vink geeft een toelichting op de cijfers van 
de jaarrekening. 
In 2021 heeft de NDV een positief saldo behaald. Verdeeld over verschillende potjes. De 
algemene reserve is gegroeid. Er is tevens een bestemmingsreserve gemaakt om de 
regio’s op termijn te verzelfstandigen. 
Bijzonderheden zijn de visitatiekosten (mede door Corona) en het Daltoncongres. De 
kosten waren lager dan begroot.  
 
Carola van der Eng heeft een vraag over de begroting t.b.v. daltonkindcentra. Waar zijn 
deze kosten voor? De penningmeester geeft aan dat een aantal jaren geleden de NDV, 
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in overleg met de Daltonkindcentra, heeft aangegeven € 5.000,00 per jaar te wil 
investeren t.b.v. de ontwikkeling van DKC’s .  
De voorzitter vult aan door aan te geven dat dit bedrag vooral voor de 
Netwerkbijeenkomsten daltonkindcentrum die 2 à 3 keer par jaar worden georganiseerd 
wordt gebruikt.  
  
De accountant heeft een beoordelingsverklaring afgegeven.  
De jaarrekening is goedgekeurd. 
 
Voorstel contributie 2022 
Het algemeen bestuur stelt voor de contributiebedragen met ingang van 1 januari 2022 
met 3% te verhogen. Bedrag per leerling gaat van € 3,40 naar € 3,50 en individuele 
leden van € 34,25 naar € 35,25. 
De leden gaan akkoord met 3% contributieverhoging ingaande 1 januari 2022. 
 

9. Beoordelingsverklaring  
Zie jaarrekening. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
In 2022 zijn de bestuursleden Jeltsje Adema en Marja Out aftredend.  
Jeltsje heeft aangegeven dat zij bij deze ALV aftreed en zij zich niet herkiesbaar wil 
stellen.  
Marja Out is herkiesbaar.  
Namens alle leden dankt de voorzitter Jeltsje Adema voor haar inzet en feliciteert Marja 
Out met haar herbenoeming. 
 
Per maart 2023 zullen een aantal bestuursleden aftreden. Zij zullen zich niet meer 
herkiesbaar stellen. Paul Hendriks, Siemon van de Wal, Frans van de Sman, Hans 
Wolthuis en Willem Wagenaar. Deze heren zijn allemaal leden van het dagelijks bestuur. 
 
Op de 2-daagse op Schiermonnikoog heeft het bestuur gesproken over hoe het 
toekomstige bestuur eruit moet zien. Het bestuur bestaat nu uit 11 leden. In het 
huishoudelijk reglement staat aangegeven dat het bestuur uit onevenredig aantal 
mensen dient te bestaan. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat een bestuur met 
9 leden een volwaardig bestuur is (4 leden uit PO, 3 leden uit VO en 2 leden uit HBO). 
 
Nicole Kruijtzer (DKC De Liaan) heeft een vraag over de samenstelling van het bestuur: 
hoe worden de kinderopvangen in het bestuur vertegenwoordigd? De voorzitter geeft 
aan dat één van de 4 PO leden afkomstig van een DKC zal zijn. 
 
Om het afscheid van de huidige penningmeester voor te bereiden heeft het bestuur een 
oproep aan de leden gedaan om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid om de rol van 
penningmeester op zich te nemen.  
Van tevoren heeft het bestuur Aline van Rijn benaderd in afwachting van 
tegenkandidaten. Aline stelt zich in het kort voor. 
 
Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld vraagt de voorzitter toestemming 
aan de leden om Aline van Rijn als bestuurslid te benoemen.  
De voorzitter feliciteert Aline met haar benoeming.  
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11. Jaarplan 2022  

Omdat het bestuur nu in transitie is, is er geen meerjarenplan gemaakt. 
Vera Otten licht het jaarplan 2022 toe. 
 
Sinds 1 januari 2022 beschikt de NDV over 2 lectoren. Symen van der Zee (nieuw lector 
bij Saxion) en Patrick Sins (werkzaam bij Thomas More). De heer Sins is bezig met een 
hoogleraarschap voor vernieuwingsonderwijs waarin dalton ook vertegenwoordigd is. 
Dit betekent meerdere plekken waar daltononderzoek kan worden gedaan, breder 
werkveld.  
 
Vera geeft specifiek aandacht aan het onderzoek van DNO (Dalton Netwerk Opleiders) 
“Doorgaan met ontwikkeling van daltononderwijs vanuit ‘de taak’”. De daltonopleiders 
van Nederland zijn een nieuwe visie aan het ontwikkelen, waarin “de taak” een 
onderdeel wordt van de werkroutine op een Daltonschool. 
 
Verder meldt de voorzitter dat met betrekking tot het nieuwe zelfevaluatie & 
visitatieverslag formulier de scholen en de visitatieteams die hiermee gewerkt hebben 
heel enthousiast waren over het nieuwe format. We hadden er graag meer voorbeelden 
van willen hebben maar helaas is het door Corona hier niet van gekomen. 
 
Siemon van de Wal geeft aan dat het bestuur gesproken heeft over het strategisch 
fundament. Afgesproken is dat er gekeken zal worden of deze nog actueel is. Dit komt in 
het jaarplan 2023.  
 
Met betrekking tot het kleine boekje “Dalton IDee” geeft de voorzitter aan dat er 
besloten is om de 3e druk te laten maken. 
 

12. Bureauondersteuning NDV 
De NDV is in transitie geweest m.b.t. bestuur ondersteuners door het vertrek van Ben 
Mom (ambtelijk secretaris) die in september 2021 met pensioen is gegaan en door het 
feit dat VBS aangegeven heeft zich vooral te willen richten op haar core business 
(begeleiden van scholen). Zij hebben duidelijk aangegeven dat het goed zal zijn als de 
NDV haar secretariaat anders zal inrichten en niet meer onder de vlag van VBS. 
Per 1 februari 2022 heeft de NDV de samenwerking met de VBS beëindigd.  
De twee medewerksters, Mariska Leerdam (visitaties PO) en Brigitte Vercauteren 
(algemeen secretariaat en visitaties VO) die via VBS al voor de NDV werkzaam waren, 
hebben wij bereid gevonden op basis van een ZZP overeenkomst hun dienst te blijven 
verrichten en waarbij ze taken van elkaar kunnen overnemen. 
 
De Boer en Vink blijft onze partner op het gebied van financiën. 
 

13. Ontwikkeling bestuur en vereniging 
Het bestuur heeft 4 speerpunten geformuleerd. 

1. Het verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern. 
2. Het vergroten van de betrokkenheid en samenwerking van de leden. 
3. Het vergroten van de waardengerichtheid en professionaliteit van NDV en van 

het bestuur. 



Secretariaat/NDV/VerslagALV20220316  5 

4. Blijvende aandacht voor kwaliteit (kwaliteitskeursmerk, visitaties en collegiale 
consultaties) 

 
Deze punten worden verder uitgewerkt. 
Gekeken is naar hoe de vereniging is ingericht. 
 
De samenstelling van het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit 11 leden. Dit wordt 
teruggebracht naar 9 leden met de verdeling zoals eerder vermeld. 
Het algemeen bestuur vergadert 5 keer per jaar en het dagelijks bestuur 10 keer per 
jaar. In september zal er gekeken worden hoe de vereniging bestuurlijk ingericht kan 
worden. 
Naast het algemeen bestuur hebben wij ook een aantal regio’s, 10 regio’s PO, regio VO 
die steeds groter wordt (afgelopen 2 jaar verdubbeld). De vereniging telt meer dan  
100.000 leerlingen. 
 
Deze vier speerpunten hebben wij geprobeerd om in provincie Groningen, Friesland en 
Drenthe op te pakken. 
Sandy geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst van 8 maart 2022. In gesprek 
geweest met het PO, VO en HBO in Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe). 
Daarbij hebben wij aangegeven in welke transitie de NDV zit qua bestuur en hoe de 
wens is om de regio’s meer te betrekken. Gekeken is of samenwerking mogelijk is.  
Vooral elkaar ontmoeten, ervaringen met elkaar delen en waar mogelijk elkaar 
versterken. De eerste stap is tijdens deze bijeenkomst gezet. 
 
Deze ontwikkeling in Noord-Nederland is één van de reden waarom de verzelfstandiging 
van de regio’s on hold is gezet. Het kan zijn dat andere regio’s interesse hebben in deze 
ontwikkeling. 
 
De voorzitter geeft aan dat het wenselijk is om meer digitale bijeenkomsten zoals het 
DaltonCafé te willen organiseren. Hier wordt aandacht aan gegeven. 
 
Aandacht voor de kwaliteit van het daltononderwijs blijft. Hier staan we voor, dit 
hebben wij met elkaar afgesproken, dit willen wij zien op de scholen. Scholen hierin een 
grotere rol laten spelen en hun parels te laten zien. Niet alleen aan de 
visitatiecommissie maar wellicht ook buiten de regio.  
 
Deze aandachtspunten worden verder uitgewerkt. Nog niet helemaal in detail maar een 
richting aangeven. Tussen september 2022 en de ALV in 2023 willen we graag besluiten 
nemen over deze ontwikkelingen om een aantal bijeenkomsten te organiseren waarbij 
we de leden betrekken en op de hoogte houden.   

 
14. Rondvraag 

Trea Pestman heeft een vraag vanuit Noord. Zij geeft aan dat deze regio behoorlijk bezig 
is en ze zag dat er geld beschikbaar is gesteld. Hoe kan de regio aan dat geld komen? De 
penningmeester geeft aan meer uitleg nodig te hebben en vraagt aan Trea om contact 
met hem op te nemen. 
N.a.v. hiervan meldt de voorzitter dat elk jaar in de begroting een innovatiebudget 
opgenomen is waarbij nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden. 
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15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering af door stil te staan met de ontwikkelingen in Europa.  
Hij bedankt alle aanwezigen. 


