Hoofdpunten ALV (algemene ledenvergadering) van de Vereniging voor freinetpedagogie
Gehouden op 13 november 2015 tijdens de studiedag in Wijk bij Duurstede
*Organisatie: het idee om met taakgerichte/onderwerpverbonden werkgroepen te werken biedt
mogelijkheden om meer decentraal te werken. Wel zouden deze werkgroepen in het bestuur
moeten zijn vertegenwoordigd of regelmatig afstemming te hebben met het bestuur.
*Bestuur: door onze verenigingsvorm kunnen leden alleen in het bestuur zitting nemen na te zijn
voorgedragen en te zijn verkozen op de ALV.
*Bestuursverkiezingen: Esther Fontein is voorgedragen en verkozen tot bestuurslid van de Vereniging
voor freinetpedagogie. Esther is een ervaren freinetwerker en maakt ook deel uit van het
visitatieteam in Nederland. Ze verblijft nu nog in het buitenland maar zal zich in FN198 zelf
voorstellen.
Het zittende bestuur is blij met ‘nieuw bloed’ en hoopt op nog een aantal nieuwe bestuursleden,
vooral vanuit België.
*Financiën: het aantal betalende leden loopt terug waardoor de ondersteuningsmogelijkheden
beperkter worden. Daarom start het bestuur wervingsacties voor nieuwe leden en donateurs
(‘tientjesleden’). In de ALV ondersteunen de leden dit initiatief om het een jaar te gaan proberen.
*Freinetkantoor: één jaar na Maaike en Jimke. Jan ervaart nu hoe veel werk ze beiden hebben verzet
voor de freinetbeweging/Vereniging. De administratie vergt heel veel tijd en er komt nog steeds veel
werk op de schouders van de coördinator. Nog niet alles loopt voldoende vlot, zoals het uitbrengen
van het Freinetnieuws , het bijhouden van de website en betalingsherinneringen.
*Kascommissie: er wordt nog gezocht naar een tweede lid voor de kascommissie m.b.t. kascontrole
over 2015. Indien geïnteresseerd: graag melden via info@freinet.nl
*Website: door een aantal leden Vlaanderen wordt het bestuur gevraagd om met hen in gesprek te
gaan over onder meer een andere opzet en beheer van de website. Het bestuur gaat met hen in
gesprek na de bestuursvergadering van januari 2016 op een nader te bepalen locatie in België.
Notulant: Jan Dekker

