Agenda ALV 2017 17 november - Vereniging voor freinetpedagogie
Aanvang 16.15 uur
1. Opening, vaststellen agenda
2. Verslag ALV 2016
3. Terugblik op afgelopen jaar: freinetkantoor, bestuur, vereniging.
Het bestuur is in 2017 met de kleinst mogelijke bezetting gestart-3 leden- Luc Heyerink, Jan Dekker
en Esther Fontein. Vanaf januari 2017 heeft Marijke Wiederholdt de bestuursvergaderingen als
aspirant-bestuurslid bijgewoond. Het bestuur is vier keer bij elkaar gekomen. Grootste zorg en vraag
is de continuïteit van de Vereniging. Het bestuur stelt daarom aan de ALV voor om een extra ALV in
mei te organiseren om daar het plan voor de toekomst van de Vereniging voor freinetpedagogie vast
te stellen. Het bestuur wil hiervoor het komend half jaar gebruiken om met de leden-scholenwerkgroepen- in gesprek te gaan.
De extra ALV staat gepland op woensdag 23 mei 2018 in Utrecht. Starttijd 16.30-17.00 uur. Er wordt
voor een maaltijd gezorgd.
4. Financiën: kascommissie 2015 en 2016, ledenaantallen, jaarrekening 2016, begroting 2018
5. Uitgavenbeleid de Reeks en Freinetbibliotheek
2018: >Boek “Kleuters aan het werk"
>Buurtwandeling
2019: >Handboek Freinet - het bestuur stelt het vormen van een redactiegroep voor die in
2018 aan de slag gaat.
>Schooltuin
7. Aftredende bestuursleden en verkiezing bestuur
Aftredend en niet verkiesbaar : Esther Fontein
Aftredend en verkiesbaar : Luc Heyerick en Jan Dekker
Verkiesbaar: Marijke Wiederholdt
Vacatures: we zoeken nog tenminste twee bestuursleden, waarvan tenminste één uit Vlaanderen.
Voor 2018 willen we vooral een versterking in het bestuur voor herbezinning op toekomst en taken
bestuur van de Vereniging. Wil je geen bestuurslid worden maar wel met ons meedenken dan kun je
dit melden: info@freinet.nl of aan de voorzitter Luc Heyerick > luc.heyerick@telenet.be
8. Rondvraag
Sluiting 17.15 u
Stukken bij agendapunt 2 en 4 zijn vanaf 06-11-2017 beschikbaar via de website www.freinet.nl/be
Inbreng kan ook via email > info@freinet.nl of aan de voorzitter Luc Heyerick >
luc.heyerick@telenet.be
Het bestuur nodigt u allen uit aanwezig te zijn!

