Beleidsplan Stichting: Frea Janssen-Vos fonds
Naam: Stichting Frea Janssen-Vos fonds
Post- of vestigingsadres: Molenbuurt 24, 1811 KD Alkmaar
E-mailadres: fjvfonds@gmail.com
KvK-nummer: 75078260
RSIN: 860133151
Doel en strategie van de stichting:
Het stimuleren van theoretische onderbouwingen en het initiëren van de praktische
invulling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door het doen van onderzoek en het
ontwikkelen en verspreiden van onderwijspedagogische werkwijzen.
Activiteiten die hierbij horen zijn:
• Doen uitvoeren van onderzoek door verschillende actoren:
o Onderzoek door wetenschappers in samenwerking met leerkrachten
en/of nascholers
o Het faciliteren van onderzoek van studenten/leerkrachten en nascholers
o Ontwikkelen van goede praktijken
• Publiceren en verspreiden van artikelen, brochures en boeken
• Organiseren van workshops, conferenties voor het verspreiden van nieuwe
onderwijspedagogische werkwijzen en inzichten
• Verspreiden van nieuws, kennis en inzichten via de website en sociale media
(Facebook)
Deze activiteiten zijn gericht op leerkrachten, pedagogisch medewerkers, studenten,
onderzoekers, docenten, adviseurs en nascholers werkzaam in het primair onderwijs en
de kinderopvang.
De gelden die nodig zijn bij het realiseren van het stichtingsdoel komen deels vanuit
giften. Daarnaast zullen er commerciële activiteiten ontplooid worden waarvan de
winsten ook ten goede komen aan de doelen van de stichting. De gelden worden
beheerd door het bestuur van de stichting dat ieder jaar een specifiek plan maakt voor
de activiteiten en zorgt voor een jaarlijkse verantwoording.
Het bestuur:
Voorzitter: Inge Haarsma
Penningmeester: Marjolein Dobber
Secretaris: Bea Pompert
Algemeen bestuurslid: Bert van Oers
De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk van elkaar beschikken over het vermogen
van de stichting. Ook krijgen zij geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij
uitvoeren. Zij krijgen echter wel een vergoeding voor de gemaakte onkosten zoals reisen verblijfkosten.

Financiën:
De prognose is dat we voor de komende drie jaar, ieder jaar minimaal € 30.000,- zullen
ontvangen vanuit giften. Daarnaast zullen we inkomsten generen door het ontwikkelen
en organiseren van o.a. workshops en lezingen.
We starten vanuit een eerste kapitaal van € 30.000,-. De kosten die we jaarlijks
verwachten te maken zijn:
• Bouwen en onderhoud van de website en domeinnaamkosten: € 25,- per maand
• Bankkosten: € 10,- per maand
• Reiskosten voor de bestuursleden € 200,- per jaar
• Postzegels: € 174,- per jaar
Totaal jaarlijkse kosten: € 794,Hierna willen we een aantal activiteiten uitzetten ten behoeve van de bekendheid van de
stichting:
• Ontwerpen van een logo, briefpapier en enveloppen: € 1000,• Officiële bekendmaking: € 1000,En willen we inhoudelijke activiteiten inzetten:
• Onderzoek naar de ontwikkeling van kunstzinnige vorming in de kinderopvang
en het primair onderwijs vanuit een OGO-perspectief: € 10.000,Totale uitgaven eerste jaar: 12.794,De inhoudelijke invulling van het onderzoek zal nader bepaald worden tijdens de eerste
vergadering van het bestuur op 3 oktober 2019. Hierbij stellen we al vast dat er in het
eerste jaar tenminste één publicatie in de vorm van een goede praktijk gaat verschijnen.
Deze publicatie geeft handvatten voor de implementatie van een ontwikkelingsgerichte
aanpak voor kunstzinnige vorming. Het werk van Frea Janssen-Vos vormt hierbij de basis,
naast het werk van andere ontwikkelaars/onderzoekers uit de ontwikkelingsgerichte
benadering. De verdere besteding van de ontvangen giften wordt tijdens de
bestuursvergaderingen besproken.

