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Toelichting
Het bestuur is gestart met het vastleggen van een financieel beleid. In de loop van 2020 wordt dit afgerond en kan
het beleid worden voorgelegd aan de leden. Het betreft vooral een administratieve beschrijving waarin afspraken
worden vastgelegd over beheer van de middelen, inrichting van de administratie, hoogte banksaldo en taken
penningmeester. Het beheer van onze middelen moet zo ingericht zijn dat het voor de leden inzichtelijk is en weinig
administratie last (tijd) vraagt van het bestuur.
Begroting 2020
In de begroting is een bedrag opgenomen voor coördinatie en de kosten bestuur, een deel van deze middelen zijn
nodig voor kosten administratie ledenadministratie en financiële administratie. Met de middelen voor de
coördinatie is er ruimte voor organiseren van activiteiten door leden in Nederland en Vlaanderen. In 2020 werken
we verder uit hoe we de bestemming van deze middelen willen omschrijven. Hiervoor gaat het bestuur in gesprek
met leden in Nederland en Vlaanderen.
In 2020 stelt het bestuur voor om de reserve van de Vereniging te verdelen naar een algemene reserve en een
bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve maakt de continuïteit van de studiedag Nederland en de Tweedaagse
in Vlaanderen voor één jaar mogelijk. Jaarlijks stelt de ALV de hoogte van de bestemmingsreserve voor de studiedag
en de tweedaagse vast.
Studiedag Nederland 2020 en Tweedaagse België- Vlaanderen 2020: De studiedag en de tweedaagse worden zo
begroot dat zij budgetneutraal georganiseerd kunnen worden- inkomsten en uitgaven zijn in balans. Mocht
onverwacht lasten en baten niet in balans zijn dan is er een financiële reserve bij de Vereniging waar een beroep op
kan worden gedaan.
Bestemmingsreserve Studiedag Nederland: € 4.800 - Wanneer meer dan € 6.000 wordt opgebouwd uit de
jaarlijkse opbrengst van de studiedag dan wordt dit toegevoegd aan de algemene reserve. De school die de
studiedag organiseert kan voor de kosten een voorschot van de Vereniging ontvangen. De € 4.800 is met ingang van
2015 opgebouwd uit het saldo van de studiedagen.
Bestemmingsreserve Tweedaagse Vlaanderen: € 0
- de inkomsten en uitgaven van de tweedaagse zijn de
afgelopen jaren buiten de financiën van de Vereniging gegaan. Het bestuur heeft aan de organisatoren in
Vlaanderen aangegeven dat ook deze financiën via de Vereniging kunnen lopen. Met de organisatoren van de
Tweedaagse kunnen afspraken gemaakt worden over voorschot voor de te maken kosten. Net als voor de studiedag
Nederland wordt , wanneer de middelen worden ondergebracht bij de Vereniging, een bestemmingsreserve
opgenomen. Uitgangspunt voor de reserve is het budget voor de organisatie van een tweedaagse.
Met de bestemmingsreserve zorgt de Vereniging voor een continuïteit voor deze activiteiten. Omdat de Vereniging
een rechtspersoon is dragen de organisatoren van de Studiedag en de Tweedaagse geen hoofdelijke
aansprakelijkheid. Deze wordt, met afspraken over de begroting, gedragen door de Vereniging.
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Kantoor: In 2019 is de website van de Vereniging vernieuwd. In 2020 streven we naar een website die goed
toegankelijk is en een actieve verbinding naar de leden en andere belangstellenden. In de begroting is nog een
budget opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de site. Daarnaast zijn er de jaarlijkse kosten voor de website
van de Vereniging en de jaarlijkse kosten van de website van de Belgische beweging deel van de begroting.
Boeken: op de ALV wil het bestuur een notitie over publicatiebeleid bespreken. Het bestuur stelt voor om eerst
deze notitie af te ronden en daarna met voorstellen voor nieuwe publicaties te komen.
Film: het bestuur stelt voor om in 2020 een budget te reserveren voor het maken van een film over freinetonderwijs.
De film wordt op de website geplaatst.
Triodos renterekening: ook voor 2020 is er geen rente opgenomen.
De lasten zijn hoger dan de baten. Er wordt voor dit verschil een bedrag uit de reserves opgenomen.

Vooruitblik 2019
De geplande uitgave van twee boeken: Brevetten ( Freinetbibliotheek) en Buurtwandeling ( Reeks) en een herdruk
van De Freinetwerker blijven binnen de geplande begroting.
De kosten van de website gaan hoger uitkomen. In 2019 is de site vernieuwd. Met deze vernieuwing werken we aan
een betere herkenbaarheid en platform voor de leden en andere belangstellenden.
Bij de inkomsten is nog niet de helft van de ledenbijdragen en schoolbijdragen ontvangen. We verzoeken daarom
iedereen die de ledenbijdrage nog niet heeft betaald dit binnenkort- graag voor eind van 2019 te doen.
Voorlopig houdt het bestuur rekening met een negatief saldo over 2019 verwacht. Er is voldoende reserve om dit
tekort in 2019 te kunnen opvangen. Om in 2020 naar een sluitende begroting te komen zijn er meer betalende leden
nodig.

oktober 2019
Bestuur van Vereniging voor freinet pedagogie

Op de volgende bladzijde zijn de begroting 2020 en de stand van zaken tot en met derde kwartaal 2019 te vinden.
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Begroting 2020
Begroot
2020
€ 3.400,00
€ 1.500,00

Uitgaven
Coördinator/vrijwilligers vergoeding
Bestuurskosten

Begroot
Begroot
Begroot
t/m sept.
t/m sept. 2019 Inkomsten
2019
2020
2019
2019
€ 3.000,00
€ 2.200,00 Contributiegelden/scholen/abonnement
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 7.820,00
€ 4.220,00
€ 1.500,00
€ 1.209,28 Contributie leden

PR
Vergaderkosten
Reiskosten bestuur
Bestuurskosten

Scholenbijdrage
516,18

€

693,10 Donaties-schenkingen

€

Fimem bijdrage 2018
Studiedag Nederland 2020
Studiedag Nederland 2019
Studiedag Nederland 2018
Studie tweedaagse België 2020
Kantoor
porto

€

€ 650,00
€ 6.000,00

€ 2.750,00
€

650,00

€ 600,00
€ 6.000,00

€ 3.150,00
€ 450,00

-

€ 650,00 licenties
€ 0,00 Royalty’s

€ 3.319,41
€ 0,00 Boeken verkoop
€ 1.500,00
€ 2.073,82 Studiedag Nederland 2020
€ 359,10 Studiedag Nederland 2019
Studiedag Nederland 2018
Studiedag Tweedaagse
€
149,50
Belgie 2020

Kosten bank

€

150,00

Kosten website
Kantoor artikelen
Kosten telefoon/internet

€

1.850,00

€

1.476,22

€

100,00

€

89,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 2.000,00
€ 6.000,00

€ 2.000,00
€ 6.000,00

€ 1.032,06
€ 0,00
€ 1.280,00

€

-

€ 0,00

6.886,65
Boeken Reeks/Freinetbibliotheek/film € 7.000,00 € 8.000,00 €
Freinetnieuws drukkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Attenties/diversen
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Kruispost
Kruispost
Totaal
€ 21.300,00 € 20.600,00
€ 16.339,16 Totaal
€ 18.000,00 € 18.000,00 € 10.132,06
Van bank naar renterekening
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 Van rente naar bankrekening
€ 3.300,00 € 2.600,00
€ 0,00
€ 21.300,00 € 20.600,00
€ 16.339,16
€ 21.300,00 € 20.600,00 € 10.132,06

Winst en verlies

Triodos bankrekening
31-12-2018
Uitgaven
Inkomsten
rente
Saldo 1-10-2019
Reserves
31-12-2018
Algemene reserve
begroting 2019
begroting 2020
bestemmingsreserve studiedag
bestemmingsreserve tweedaagse

€ 0,00

€ 18.919,64
€ -16.339,16
€ 10.132,06
€ 0,00
€ 12.712,53
€ 32.747,39
€ 22.034,39
€ 2.600,00
€ 3.300,00
€ 4.813,00

Triodos renterekening
31-12-2018
Uit
In
rente
Saldo 1-10-2019

€ -6.207,10

€ 13.827.75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.827,75

