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Jaarverslag   2021                       blz.  1  -   2                                                                                  
Begroting     2023        blz.  3  -   5 

Toelichting  bij het Jaarverslag 2021                                                                                                                                                                                     
Financieel was 2021 een jaar met weinig uitgaven. De studiedag NL werd verschoven naar maart 2022 en bij 
opstellen van dit verslag is bekend dat in verband met de corona maatregelen de dag opnieuw is verschoven naar 30 
september 2022. Het tweedaags freinetcongres in Vlaanderen kon wel doorgaan in augustus 2021. De financiën 
worden beheerd door de congres werkgroep en zijn niet overgedragen naar de Vereniging. In 2022 wordt het 
gesprek hierover vervolgd.  Het bestuur vergaderde online en had weinig kosten, de ALV vond plaats tijdens de 
tweedaagse en het was tevens mogelijk deze online te volgen. Gelukkig kon de publicatie van het prentenboek over 
Freinet wel doorgaan met een presentatie op de  

tweedaagse.                                                                                                                                                                                                                 
2021 laat een positief resultaat zien van  € 2.458.  Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves. Eind 2021 
heeft de Vereniging een reserve van € 33.761. ( € 19.967 (bank) + € 13.794 (spaarrekening)).                                                            
De reserve is verdeeld in een algemene  reserve en een bestemmingsreserve voor de studiedag en de tweedaagse. 
Uitgangspunt is dat de kosten van studiedagen gelijk zijn aan de inkomsten deelnemers. De Vereniging staat garant 
voor de kosten die gemaakt worden. Mocht onverwacht  lasten en baten niet in balans zijn dan is er een financiële 
reserve bij de Vereniging die continuïteit voor één jaar  mogelijk maakt. Voor de studiedag in Nederland wordt een 
bestemmingsreserve van € 6.000 opgebouwd.  

De bestemmingsreserve tweedaags congres Vlaanderen staat op € 0,- . De inkomsten en uitgaven van de 

tweedaagse zijn  de afgelopen jaren buiten de financiën van de Vereniging gegaan. Het bestuur heeft met de 

organisatoren in  Vlaanderen besproken ook deze financiën via de Vereniging te laten lopen. Wanneer de 

middelen worden  ondergebracht bij de Vereniging wordt 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.   

Inkomsten                                                                                                                                                                                       

De opbrengsten van de ledencontributie zijn in 2021  € 970  hoger dan begroot. In de eerste helft van 2021 is € 350 

aan nabetalingen  over 2020 ontvangen.   De boekenverkoop is bijna € 2.000 hoger dan begroot en is voor zeker de 

helft toe te schrijven aan de verkoop van het prentenboek.   

Uitgaven                                                                                                                                                                                               
Er is in 2021 één  boek uitgegeven en één boek heruitgegeven, de kosten zijn binnen de begroting gebleven. Ook de 
overige uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. De extra post ( 2.000 ) voor verdere ontwikkeling van de website 
van de Vereniging is niet besteed. Voor de studiedag in september 2022 zijn al uitgaven gedaan.                                                                          



 

Financiële stukken ALV 2022    Jaarrekening 2021 en begroting 2023                                                                                                                                       

2 

 

  



 

Financiële stukken ALV 2022    Jaarrekening 2021 en begroting 2023                                                                                                                                       

3 

 

 

Begroting 2023  

Bankrekening NL31 TRIO 0198533551                                                                                                                 Renterekening NL69 TRIO 2000172261  

Besluit:                                                                                                                                                                        

Bestuur vraagt de leden:  

➢ in te stemmen met de onderstaande begroting 2023  

Toelichting                                                                                                                                                                                          

Het bestuur heeft vanaf half maart 2020 tot heden alleen online  overleg gehad. Evenals vorig jaar heeft het bestuur gezorgd voor continuïteit tijdens de 
coronamaatregelen. April 2022 komt het bestuur voor het eerst weer bij elkaar in Utrecht.  

In 2020 is het bestuur gestart met het vastleggen van een financieel beleid. Het voornemen om dit in 2021 af te ronden is niet gerealiseerd. In 2022 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  administratielast (tijd) vraagt van het bestuur.  

Begroting 2023  

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 in Nederland en 

Vlaanderen. In 2022 stelt het bestuur een voorstel op hoe we de inzet van deze middelen willen omschrijven.   

In het financieel Jaarverslag 2021 is het overzicht van de algemene reserve en een bestemmingsreserve opgenomen. De  bestemmingsreserve maakt de 

continuïteit van de studiedag Nederland mogelijk. De tweejaarlijks congres in Vlaanderen beheert zelf haar middelen. Met de  organisatoren van de 
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tweedaagse in Vlaanderen is verder gesproken over onderbrengen van de  financiën bij de Vereniging. besluit daarover is niet afgerond. Voorlopig wordt  

de tweedaagse niet in de begroting en de bestemmingsreserve van de Vereniging opgenomen.  

Jaarlijks stelt de ALV de hoogte van de bestemmingsreserve voor de studiedag en de tweedaagse vast. In 2021 konden de tweedaagse in augustus 

doorgaan maar de studiedag in Nederland moest verschoven worden van najaar 2021 naar voorjaar 2022. Uiteindelijk moest er nog een keer geschoven 

worden en staat de studiedag nu gepland op 30 september 2022.  

Kantoor:    - website: de jaarlijkse kosten voor de website van de Vereniging en de jaarlijkse  kosten van de website in Vlaanderen zijn opgenomen in de 

begroting.   

Om de website van de Vereniging verder in te richten, o.a. met filmbeelden over ons onderwijs stelt het bestuur  voor een budget van € 2.000 op te 

nemen in de begroting 2023. ( vervolg op ontwikkelbudget van € 2.000 in begroting 2022) 

boeken: om de uitgaven van boeken mogelijk te maken is een budget van € 6.000 opgenomen. In de planning uitgaven 2023 is opgenomen een 

vertaling van Freinet’s publicatie over ’levend rekenen’  in de Freinetbibliotheek (nr.17) en een publicatie in de Reeks over levend taalonderwijs anno 

2023.  

➢ Triodos renterekening: ook voor 2023 is er geen rente opgenomen.                                                                           

➢ De lasten zijn hoger dan de baten. Er wordt voor dit verschil € 4.400 uit de reserves opgenomen.        

Vooruitblik 2022  

In onderstaand overzicht begroting 2023 is ter vergelijking de begroting 2022 en de realisatie tot het eerste  kwartaal  2022 opgenomen. Het resultaat 

tot en met eerste kwartaal is negatief maar is grotendeels toe te schrijven aan de kosten voor de boekuitgave. De ledenbijdrage komt al aardig op gang 

maar de betalingen zullen de komende weken nog flink gaan toenemen. Na het derde kwartaal kan het bestuur inschatten of er aanspraak gedaan 

moet worden op de reserves is. Hiervoor staat in de begroting 2022 € 4.200 opgenomen.   

In het laatste  kwartaal van 2022 bekijkt het bestuur of de begroting van 2023 een bijstelling vraagt. Deze wordt dan in de ALV van 2023 aan de leden 

voorgelegd              Bestuur van Vereniging voor freinetpedagogie    -    april 2022 
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