Agenda ALV 2018 - 16 november - Vereniging voor
freinetpedagogie
Aanvang 16.15 uur op de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht
1. Opening, vaststellen agenda
2. Verslag ALV 2017
3. Terugblik op afgelopen jaar: freinetkantoor, bestuur, vereniging.
Het bestuur heeft zich, zoals in de ALV 2017 afgesproken, in 2018 met name gericht op de
vraag: hoe nu verder. De geplande extra ALV op 23 mei 2018 heeft het bestuur niet door
laten gaan, mede omdat ervoor is gekozen om gesprekken aan te gaan met de diverse geledingen binnen de
freinetbeweging. Dit kostte meer tijd.
Het bestuur heeft met verschillende individuele mensen en geledingen gesproken, waaronder directeuren in
Vlaanderen en Nederland, coördinatoren en een aantal leden, die sleutelposities innemen. Het bestuur was
voltallig aanwezig op de 2-daagse in Gent in augustus en heeft daar ook met leden gesproken.
Het bestuur heeft 4x wisselend in Utrecht en Gent vergaderd. Nanda van Beek heeft dit jaar als aspirant
bestuurslid meegedraaid. Ze wordt door het bestuur aan de ALV voorgedragen als bestuurslid.
4. Voornemens 2019
Het bestuur komt met een voorstel over de toekomst/voortgang van de Vereniging en voortgang bestuurswerk
na de bestuursbijeenkomst van 7 november aanstaande. Door omstandigheden kon de geplande bijeenkomst
van het bestuur op 6 oktober niet doorgaan. Hierdoor konden een aantal zaken niet worden afgerond.
5. Financiën: kascommissie 2017, ledenaantallen, jaarrekening 2017, begroting 2019.
6. Uitgavenbeleid de Reeks en Freinetbibliotheek
Planning uitgaven:
2019: Boek in de Reeks: “De buurtwandeling”. Wordt aan gewerkt door een drietal auteurs in
Vlaanderen
7. Aftredende bestuursleden en verkiezing bestuur.
Aftredend en verkiesbaar: Luc Heyerick en Jan Dekker
Zittend in het 1e jaar als bestuurslid: Marijke Wiederholdt
Verkiesbaar: Nanda van Beek
Vacatures: we zoeken nog tenminste twee bestuursleden, waarvan tenminste één uit Vlaanderen.
Voor 2019 willen we vooral een verjonging in het bestuur.
Wil je geen bestuurslid worden maar wel met ons meedenken, wordt ook zeer op prijs gesteld. Laat dit ons
weten via info@freinet.nl of via de voorzitter Luc Heyerick > luc.heyerick@telenet.be
8. Rondvraag
Sluiting 17.15 u
Stukken bij agendapunt 2, 4 en 5 zijn vanaf 01-11-2018 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!

