Notulen ALV 17 november 2017, op de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht
Aanwezig: Marijke Wiederholdt, Jan Dekker, Anjo Mooren, Patrick Leunens, Truus Schuttyser, Lodewijk
Bergsma, Lisan Fasten, Nanda van Beek, Jimke Nikolai, Luc Heyerick (voorzitter) en Esther Fontein (notulist)

Verslag ALV 2016
Lisan Fasten heeft twee opmerkingen bij de notulen van de ALV van 2016. Haar naam is Fasten met een F en
niet met een V. Verder: bij de rondvraag staat in de notulen dat het om ´bezoekjes´ gaat en dat klopt niet: het
gaat om tiendaagse bijeenkomsten waarin ze vele uren investeert en waar ze hoge kosten voor maakt. Het zou
de lading beter dekken als het woord ´bezoekjes´ wordt vervangen door ´deelname aan de Ridef´.
Geen verdere opmerkingen of vragen. Bij deze vastgesteld.

Terugblik op 2017
Toekomst van de Vereniging voor Freinetpedagogie
Luc geeft aan dat het bestuur nog steeds met een beperkt aantal leden door het leven gaat. We hebben nu drie
bestuursleden, het minimale aantal om het bestuur een bestuur te mogen noemen. Hoe gaan we nu verder?
Wordt het geen tijd voor een reorganisatie?
In mei 2018 willen we een nieuwe bijeenkomst organiseren, in de vorm van een ALV. Daarnaast is het idee om
een vragenlijst te gebruiken. Met als doel om ideeën te genereren met als doel de vereniging nieuw leven in te
blazen.
Welke mensen nodigen we specifiek uit?
Jimke: de directeuren, de Freinet-coördinatoren zijn de meest actieve en best ´georganiseerde´ groepen
binnen Nederland. Ook de mensen, die nu de freinetopleiding volgen, zijn relevant om mee te nemen in deze
discussie. Niet met een vragenlijst komen, maar om concrete ideeën vragen.
Luc: de mensen in de opleiding in Vlaanderen zouden een vragenlijst waarschijnlijk prima kunnen invullen.
Verder zijn er geen organisatievormen zoals in Nederland die we ´als groep´ kunnen benaderen. De mensen
rondom de website, de mensen rondom de tweedaagse zijn wisselende groepen. Daarbinnen zijn wel vaak
dezelfde mensen het meest actief.
Anjo: “Is het een idee om scenario´s voor te stellen?” Daarbij duidelijk de voor- en nadelen van de verschillende
scenario´ benoemen.
Jan: we kunnen in Vlaanderen ook de schooldirecteuren benaderen.
Luc: laten we ook de voor- en nadelen duidelijk benoemen in het scenario van de afwezigheid van een formele
vorm als een bestuur, een vereniging of een stichting, omdat dit sommige dingen (financieel beheer, uitgave van
boeken) mogelijk maakt en die vallen wel weg als we afzien van een formele organisatievorm.
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om scenario´s op te stellen over de toekomst van de
Vereniging. De voorbereiding gaat digitaal en de vergadering is voor alle leden toegankelijk.

Financiën
Boekhouding 2015 en 2016
De boekhouding over 2015 en 2016 is op orde. Er kan decharge verleend worden over beide jaren.
Hieronder een mail van de kascommissie met enkele vragen over de kosten en baten:

Dag Jan/bestuur,
Dank voor de stukken over 2015 en 2016. Ik heb over beide jaren contact gehad met zowel Izaac als Marijke. Onze gedeelde
conclusie is dat de boekhouding op orde is en dat dus de vergadering gevraagd kan worden decharge te verlenen over beide
jaren.
Wel hebben we nog enkele bestuurlijke opmerkingen:


In de stukken wordt gesproken over de vrijwilligersvergoeding. Het gaat daarbij niet om de rechtmatigheid van die
vergoeding (lijkt ons alleszins redelijk), maar is daar ergens ooit een besluit over genomen in het bestuur en is dat
vast gelegd? Is gebaseerd op het wettelijk maximum en is na het terugtreden van Jimke voor Jan afgesproken in het
bestuur. Eerder kreeg Vincent deze vergoeding voor coördinatie Vlaanderen maar dat is gestopt toen hij deze taak
teruggaf.

We zien dat er sprake is van opbouw van het vermogen.

Is er in het bestuur over gesproken hoe daar mee om te gaan? Een weerstandvermogen is noodzakelijk, maar bij
een groeiend vermogen doemt de vraag op: "Wat is verstandig om als "buffer" in kas te houden en wat is de bestemming van het vermogen dat daar boven uit groeit?" Als hierover gesproken is dan graag een voorstel voorleggen aan de ALV. Indien niet, dan n.a.v. deze ALV dit in het bestuur bespreken en vervolgens aan de ALV als voorstel aanbieden.

De tweedaagse in België: bedruipt die zich zelf? Is daar inzicht in? Ja, de vereniging heeft hierin geen rol. Er is
eenmalig een voorschot gegeven, dat door de organisatie is terugbetaald.

Wat is de (financiële) relatie met bureau "Levend leren"? Is die er? Staat dat ergens beschreven? Ja, is bij het terugtreden van Jimke duidelijk op papier gezet en in de ALV 2014 aan de orde geweest.
Ten slotte: het gaat hierbij om de goedkeuring/decharge. De bovenstaande opmerkingen zijn niet bedoeld om uitgebreid te
bespreken op de ALV, maar moeten misschien wel op de bestuurlijke agenda komen.
Namens de kascommissie 2015-2016, Lodewijk Bergsma

Het bestuur beantwoordt een aantal vragen direct en gaat in beraad over de overige vragen die de
kascommissie stelt aan het bestuur.

Nieuwe Kascommissies 2017 en 2018
2017: Kwinten Keulemans en Izaac de Vries
2018: Kwinten Keulemans en ….

Begroting 2018
Patrick vraagt hoe het kan dat het bestuur eerder zo somber gesteld was over de financiën van de Vereniging.
Jan: vooral de productiekosten van de boeken blijken nog steeds veel goedkoper dan verwacht. Daarnaast
hebben veel leden alsnog betaald toen ze het boek toegezonden kregen met een betalingsherinnering
bijgevoegd (ook nu heeft maar ongeveer de helft van de leden betaald tot op heden). Het bestuur heeft vorig
jaar in eerste instantie besloten dit niet meer te doen maar is daarop teruggekomen vanwege dit positieve ‘latebetalingseffect’.
De begroting wordt toegelicht en akkoord bevonden voor de ALV.

Publicaties
Nieuw handboek over Freinetonderwijs
We willen graag een nieuw ´handboek´ over het Freinetonderwijs. Het huidige (uitverkochte) handboek van
Jeroen Tans en John Bronkhorst is verouderd. Op de ALV doen we een oproep voor een redactie om dit boek te
gaan schrijven. Van de mensen aanwezig op de ALV geeft niemand zich hiervoor op, maar het idee wordt
omarmd. Het bestuur gaat verder op zoek naar redactieleden. Katrien Nijs en Jeroen Tans hebben eerder al
aangegeven zich hieraan te willen verbinden.
Luc heeft bij de uitgeverij Politea nagevraagd wat de uitgave van een nieuw, stevig boek gaat kosten. Het idee is
dat de auteurs eerst met zijn allen een startvergadering of – weekend hebben zodat er al meteen eenduidigheid
is over de kaders en de inhoud en de werkwijze van het boek. Dit nemen we mee voor de ALV.

Gewaarborgd moet worden dat er een Nederlandse en Vlaamse component in zit. Freinetwerkers uit beide
landen moeten zich er in kunnen herkennen.

Buurtwandeling
Jimke gaat samen met Jeroen en Luc een redactie vormen voor de uitgave van de Buurtwandeling. Het streven
is om voor 1 januari 2018 de kopij te krijgen en te beoordelen hoe de uitgave eruit zal zien.

Het boek ‘Werken met kleuters’
Dit boek van de schrijfgroep onder leiding van Jeroen Tans is in 2018 klaar. Dit boek zal worden gepresenteerd
op de tweedaagse Gent (augustus) en op de studiedag in Nederland.

Les Dits de Mathieu
Les Dits de Mathieu is vertaald en nagenoeg af en kan in 2018 of 2019 gepubliceerd worden. Er komt nog een
nieuwe titel. Jimke is bezig met een voorwoord. Geert van Hout en Rouke Broersma hebben de vertaling
gedaan.

De schooltuin
Er is een idee voor een brochure over schooltuinen. Gebaseerd op de ervaringen en ideeën van de Nieuwe
Regentesseschool.

Bestuurssamenstelling
Marijke Wiederholdt heeft zich kandidaat gesteld. Esther Fontein stopt i.v.m. teveel werk (privé en werk
samen). Wellicht kan ze in de toekomst nog een rol spelen voor het bestuur, maar nu kan ze zich niet inzetten
zoals ze dat graag zou willen.
Kandidaatsleden: Luc Heyerick, Marijke Wiederholdt en Jan Dekker
Mogelijk kandidaat voor 2018: Nanda van Beek. Ze wil graag een aantal vergaderingen meemaken voor ze zich
echt kandidaat stelt. Nanda is lid van de vereniging en coördinator van de taalwerkplaats in Rotterdam.
De ALV bevestigt de voordracht.

Rondvraag
Lisan Fasten: de Ridef. Belangrijke samenkomst van freinetwerkers vanuit diverse landen. Het is de keuze aan
individuele freinetwerkers om wel of niet te gaan en er zijn nu geen subsidiemogelijkheden vanuit de
vereniging.
Reactie van het bestuur: in Freinetnieuws en op de facebookpagina wordt er wel aandacht aan besteed maar er
gaan weinig Nederlanders naar toe. Het bestuur gaat hier vooralsnog geen actie op voeren, behalve de
continuering van de jaarlijkse bijdrage aan FIMEM, die voorwaardelijk is voor het accepteren van deelnemers
uit Nederland en Vlaanderen.
Afspraak: Lisan schrijft een wervend artikel voor in Freinetnieuws (voor 15 december).

