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Voorwoord 
Dit jaarverslag is een terugblik op de gebeurtenissen binnen onze vereniging over het jaar 2017. Ook 

blikken we vooruit op de gestelde doelen voor 2018. Verder bevat dit jaarverslag de financiële 

verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het komend jaar. 

Namens het bestuur van FreeTest opgesteld te IJsselstein, op 22 januari 2017, door 

Pieter Graveland, Francis Welbie, Gerrit de Koning, Frank Stolker, Ed van der Zalm en Jos Gosselt. 
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Jaarverslag: Sociaal 
Het jaar 2017 was alweer het vierde jaar waarin FreeTest zich als vereniging manifesteerde. In dit 
jaar werd ook duidelijk dat voor het oprichten van een FreeTest broodfonds er te weinig draagvlak 
was. We hadden ons ten doel gesteld om meer lezingen uit eigen geleding te hebben en dat is gelukt. 
Op alle inhoudelijke avonden heeft één of meerdere FreeTester een deel van de avond voor zijn 
rekening genomen. Hierin stond het delen van kennis en ervaring centraal. Op de kennisavonden zijn 
afgelopen jaar de volgende onderwerpen gepasseerd: 

• FreeTesters vertellen over hun succes projecten, 

• Een inkijk in de ondernemers vormen voor Freelancers, 

• Testen in “andere” branches, 

• Testautomatisering en DevOps. 
 
Naast de inhoudelijke avonden hebben we ook de sociale kanten van het FreeTest netwerk 
aangesproken. Zo gingen we in de zomer kanoën in de Utrechtse grachten met aansluitend een 
diner. In december hebben we het jaar afgesloten met de inmiddels vertrouwde eindejaarsborrel. 
 

Resultaten 2017 

FreeTest 3.0 
Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt om FreeTest nog meer te professionaliseren. Hiervoor 
hebben we een aantal kerngebieden geïnventariseerd waar binnen we als vereniging willen groeien. 
De kerngebieden zijn: 

• Website meer anno nu en beter benutten, 

• Kennisdeling tussen de leden, 

• Trainingen voor leden, 

• Ontwikkelingen in de markt delen met de leden, 

• Zichtbaarheid in de markt, 

• Seminars/ congressen faciliteren en organiseren. 

Voor de eerste 4 kerngebieden zijn inmiddels werkgroepen opgestart. De laatste twee kerngebieden 

verwachten we later op te pakken. 

Leden 
In dit jaar mochten we als vereniging doorgroeien naar 35 leden. Hiermee hebben we het gestelde 

doel van 35 leden gehaald. Ook is de ontstane vacaturen binnen het bestuur opgevuld door Ed van 

der Zalm. 

Samenwerking 
FreeTest heeft een samenwerking met Valori en Bartosz. Het doel van deze samenwerking is dat 

leden via deze bedrijven makkelijker aan een goede Freelance opdracht kunnen komen. Echter in de 
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praktijk blijkt dat de FreeTesters al een goed netwerk hebben voor het vinden van een opdracht en 

daardoor zeer beperkt deze samenwerking aanspreken. 

Bestuur 
Het bestuur bestond afgelopen jaar uit de volgende personen: 

Voorzitter    Pieter Graveland 

Penningmeester en vicevoorzitter Jos Gosselt 

Secretaris    Gerrit de Koning 

Media     Frank Stolker 

Algemeen lid    Francis Welbie 

Algemeen lid    Ed van der Zalm 

Jaar thema 2018 
Komend jaar willen we de avonden zo veel mogelijk koppelen aan een jaar Thema. Voor dit jaar 

hebben we als jaar thema gekozen voor:   

“De nieuwe economie en technologieën” 

Met name de ontwikkelingen rondom blockchain en nieuwe technologieën zullen de wereld van het 

test vak laten veranderen. Hier willen komend jaar dan ook op in haken. 

Doelen 2018 
• Groei naar 40 leden. 

• Lezingen uit eigen geledingen continueren. 

• Persoonlijke ontwikkeling: een gespecialiseerde trainer uitnodigen. 

• Nieuwe training die we gezamenlijk kunnen doen. 
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Jaarverslag: Financieel 

Financieel jaaroverzicht 2017 
 

Inkomsten   Kosten   

 
 Avonden (accommodatie) € 4.168,30 

Kas (Triodos) € 1.412,74 Website € 174,24 

Contributie (33 leden) € 6.435,00 Training € 0,00 

  
 

Sprekers € 81,82 

  
 

Bank € 148,39 

  
 

  
 

  
 

In kas 
 
Tekort 

         
 
         € 3.225,72 
 
               € 49,27 
 

Totaal € 7.847,74   € 7.847,74 

 

Dit jaar is de contributie verhoogt van 175 euro naar 195 euro. Dit omdat we een modernisering van 

de website noodzakelijk achtten en met de aanname dat het ledental op 31 leden zou uitkomen. 

De modernisering van de website heeft dit jaar nog niet op de kosten gedrukt en het aantal 

betalende leden is dit jaar gestegen naar 34, waarbij 2 leden een halve contributie hebben mogen 

betalen doordat zij pas de tweede helft van 2107 bij FreeTest als lid zijn ingeschreven. 

Verder zijn er ook geen trainingen geweest, maar die waren ook niet begroot 

De avonden (bestuursvergaderingen en meetings) zijn iets (168,30 euro) boven budget geëindigd.  

Als we corrigeren voor de websitemodernisering (begroot 1250 euro), is er nog bijna 2000 euro in 

kas. Al met al een financieel gunstig jaar voor Freetest. Voorstel is dan ook om de contributie te 

handhaven op 195 euro per jaar.  
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Begroting 2018 
Op basis van de het afgelopen jaar 2017 is het volgende budget vastgesteld voor 2018: 

Budget voor 2018   

Avonden (accommodatie) € 4.200,00 

Website € 1.250,00 

Training € 800,00 

Sprekers € 150,00 

Bank € 150,00 

  € 6.550,00 

 

Voor 2018 wordt het dan tijd om de begrootte modernisering door te zetten en om ook weer een 

training in het plan op te nemen. Hierdoor komen we iets boven de begrootte inkomsten (op basis 

van 33 leden 6435 euro), maar de reserves zijn voldoende om dit verlies te dragen. 

 
 

 


