Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid 11 maart 2015 te Didam.
Aanwezige clubs:
 Helios, Aalten (Ina Boers en Wilfred Lubbers)
 Meer Licht, Nijmegen (Sanne van Dooremalen)
 FC de Trefkuul, Gaanderen (Lucas Flohr)
 FK Duiven (Thijs Verbeek)
 FK Arnhem (Sietske Ebus, Jan Hendriksen, Jan van der Heuij)
 CameraClub Wageningen (Frits Weener)
 FK de Liemers, Zevenaar (Jan Dannenberg)
 FC Oog en Optiek, Lunteren (Jannes Nijkamp)
 AFC de Oude IJssel, Doetinchem (Jan Henk Schuurman, Truus Jansen)
 Creashot, Oost-Achterhoek/Winterswijk (Henk Viscaal)
Persoonlijke leden:
 Els Tijssen (tevens voorzitter Fotobond)
Afdelingsbestuur:
Guy Ackermans (voorzitter), Henk Ratstaak (penningmeester), Ina Kotterman, Carleen van den Anker
(secretaris, notulist).
Afmeldingen:
FG Ewijk, Focel, Dialoog, FC Wijchen, Shooters Fotoclub, CC Oosterbeek, FG Anders, FC Contrast
Maas&Waal, De Zutphense, FC Objectief, FG Expo, Ria Westerhuis (persoonlijk lid).
1. Welkom en opening door voorzitter Guy Ackermans. Guy is verheugd, dat er zoveel mensen
aanwezig zijn. Gelukkig zijn er weer iets meer clubs vertegenwoordigd, namelijk 10.
2. Notulen afdelingsvergadering 5 november 2014. Jan Hendriksen vraagt naar de Statuten,
Huishoudelijk Reglement, Reglement van orde. Guy meldt dat alles op onze site staat; opmerkingen
zijn welkom. In de volgende afdelingsvergadering zal een en ander worden vastgesteld. Sietske Ebus
vraagt toelichting op de indeling van de website. Guy legt deze kort uit, maar verzoekt alle
aanwezigen ook om een mailtje te sturen als men iets niet kan vinden of iets mist.
Jan Dannenberg vraagt naar de stand van zaken rond de aangekondigde Roadshow (clubs bezoeken)
en Inspiratiedag. Guy gaat alle clubs benaderen om het contact te verbeteren en wensen te
inventariseren, maar wil eerst alles nog iets beter op een rijtje hebben. Hij benadrukt dat het niet
alleen van belang is dat men naar de vergadering komt, maar vooral dat men er gemotiveerd naartoe
komt. Jan stelt deze vraag n.a.v. Afdelingen (vooral in het Noorden), waar het mis gaat. Els Tijssen
(als Bondsvoorzitter) geeft hierop een korte toelichting. Wat betreft de Inspiratiedag komt er bij
agendapunt 10 een voorstel voor de Week van de Amateurkunst (WAK).
Sietske Ebus vraagt naar de Afdelingsexpositie (zie agendapunt 9).
Jan Hendriksen vraagt naar de themagroep Portret. Het is de bedoeling dat deze, bij voldoende
belangstelling, voortvloeit uit het Afdelingsmentoraat Portret. Dit loopt nog (nog twee avonden),
binnenkort zal daar de belangstelling om door te gaan in een themagroep worden gepeild. Sietske
Ebus vraagt of mensen die vorig jaar niet mee konden doen, voorrang hebben bij nieuwe
mentoraten. Dat klinkt redelijk.
Frits Weener vraagt naar de genoemde beleidsnotitie financiën. Deze moet nog worden gemaakt, dit
zal voor de volgende vergadering gebeuren.
De Notulen worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn 11 afmeldingen van clubs en 1 van een persoonlijk
lid. De afdeling heeft 25 clubs, er zijn er hier 10 vertegenwoordigd. Van 4 clubs is dus niets
vernomen.

4. Vaststellen agenda. Er worden geen agendapunten toegevoegd. Carleen meldt dat er dit keer wat
meer toelichting bij de agendapunten is vermeld. Dit is als prettig en verhelderend ervaren.
5. Financiën. Penningmeester Henk Ratstaak licht de verschillende posten op de afrekening van 2014
toe. Frits Weener vraagt of er zoveel winst op de mentoraten wordt gemaakt. Dat is uiteraard niet
het geval, maar alle deelnemersbijdragen zijn al geïnd (in 2014), terwijl ongeveer de helft van de
kosten nog uitbetaald moet worden (in 2015). Jannes Nijkamp stelt voor dit dan anders te boeken,
bijvoorbeeld de te verwachten uitgaven als schuld opnemen of de inkomsten over twee jaar
verdelen, waardoor de cijfers realistischer worden. Henk doet het liever op zijn eigen manier. Jannes
biedt aan hierbij te helpen. Henk neemt deze hulp graag aan; zij gaan onderling regelen hoe dit het
handigste kan.
De kosten van de afdelingslezing bij Oog en Optiek (Bert Verhoeff) moeten nog worden uitbetaald.
De declaratie was te laat binnen om deze op de afrekening van 2014 op te kunnen nemen.
Opgemerkt wordt dat het vreemd is dat er een bedrag van 96,98 op een begroting staat. Meestal zijn
dit ronde bedragen. Henk legt uit hoe dit komt. Het exacte bedrag was bekend, vlak voor hij de
begroting maakte.
Jan Hendriksen vraagt naar de kosten van fotobespreken. Deze post komt driemaal voor; het betreft
de kosten van de cursus Fotobespreken, deze zijn overgemaakt aan Jos Wehrens, zodat hij de
cursusleider contant kon uitbetalen. Jan wijst tevens op de hoogte van de liquide middelen. Er
ontstaat discussie over de benodigde hoogte van de reserve. We hebben nauwelijks verplichtingen
als loonkosten, huur etcetera. Er is behoefte aan input voor nieuw beleid om de stijging van het
eigen vermogen op te vangen. De afdeling kan bijvoorbeeld meer uitgeven aan opleidingen of
workshops. Guy stelt voor om met elkaar iets te bedenken of een werkgroepje te vormen. Er is al
veel, nu moeten er nieuwe dingen worden bedacht. Er moet volgens Jan Dannenberg ook een buffer
zijn om noodlijdende clubs te kunnen steunen. Ook dit aspect zal worden meegenomen in de
beloofde beleidsnotitie financiën.
Henk geeft nog wat toelichting bij de betalingen van de afdelingsbijdrage door de clubs. De oproep
voor de bijdrage 2015 zal na de Afdelingsvergadering worden verstuurd.
6. Kascontrole.
Thijs Verbeek brengt verslag uit namens FK Duiven. Men heeft de kas gecontroleerd en geen
onregelmatigheden aangetroffen. Alles is dus goedgekeurd en de penningmeester wordt
gedéchargeerd. FK Duiven wordt hartelijk bedankt.
Jannes Nijkamp verklaart zich namens Oog en Optiek bereid de volgende kascontrole (voorjaar 2016)
op zich te nemen. Hij zal dit doen samen met minimaal één ander lid van Oog en Optiek.
7. Verslag Bondsbestuur.
Guy vergadert tweemaal per jaar met het bestuur van de Fotobond; dit Bondsbestuur bestaat uit de
afdelingsvoorzitters en het Dagelijks Bestuur. Guy brengt verslag uit.
Nol Ploegmakers is DB-lid geworden met als functie PR en Communicatie. Hij heeft hierin een
professionele achtergrond. Beoogd secretaris is André van Hooijdonk. Probleem is dat hij ook
voorzitter van afd. Utrecht/’t Gooi wil blijven, wat volgens de Statuten niet kan. Besloten is dat hij
eerst interim wordt en dat de Statuten worden aangepast.
De verdeling van gelden zal worden aangepast aan de hoeveelheid activiteit in de afdelingen. Het
basisbedrag wordt lager en men kan er extra geld bij krijgen op basis van ingediende plannen voor
activiteiten.
Er ontstaat wat discussie over de hoogte van de contributie. Grote clubs betalen voor al hun leden,
maar profiteren niet meer dan kleine clubs. Er mogen bijvoorbeeld maar 10 leden aan de BFW
meedoen.
Foto Nationaal krijgt een nieuwe opzet; men wil naar slechts drie locaties, in plaats van een stuk of
acht zoals nu het geval is. Het ene jaar zal de expositie in het westen, midden en oosten van het land

te zien zijn, het andere jaar in noorden, midden en zuiden. Er komen waarschijnlijk ook wat minder
series, i.v.m. de beschikbare ruimte. Er wordt afgedrukt op dibond, deelnemers krijgen deze
afdrukken na afloop kado. Voor 2016 is gevraagd of onze afdeling een oostelijke locatie weet en
eventueel wil meewerken aan de organisatie. Op dit moment lijkt Bredevoort het geschiktst, Guy zal
hen benaderen.
Voor een PR-activiteit of Open Dag o.i.d. kunnen extra exemplaren van In Beeld worden besteld.
De nieuwe naam van de Fotobond wordt Centrumbeeld - Centrum voor vrijetijdsfotografie. Er komt
nieuw PR-materiaal en een nieuwe huisstijl. Er moest een nieuwe naam komen omdat Fotobond de
lading niet meer dekte; het is niet meer alleen een bond van clubs, er zijn ook steeds meer
persoonlijke leden.
Het moderniseren van de ledenadministratie is bijna klaar; ook aan de website is hard gewerkt. Jan
Dannenberg merkt op dat deze al enorm verbeterd is, hij is er blij mee.
8. Bestuurswisseling.
Er is niemand aftredend. Er zijn geen kandidaten aangemeld voor de openstaande vacature.
In het Reglement van Orde zal een schema van aftreden worden opgenomen.
9. Afdelingsactiviteiten 2015.
 Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF). FK Arnhem organiseert deze nu voor de vierde keer.
Er hebben zich twaalf clubs aangemeld. Er is een goede jury, van buiten de regio. Men doet
het graag nog een keer, maar staat de taak ook met liefde af aan een andere club. Ina
Kotterman zal het inbrengen in de bestuursvergadering van De Liemers. Er is een goed
draaiboek en Sietske Ebus vindt dat het format gehandhaafd dient te worden.
 Afdelingsexpositie – organisatie De Oude IJssel in Doetinchem. Er zijn al aanmeldingen
binnen van 7 clubs, naast De Oude IJssel zelf. De expositie komt in ’t Brewinc in Doetinchem.
Er kunnen 90 beelden hangen. Gevraagd wordt of persoonlijke leden ook mee kunnen doen.
Dit jaar niet; wellicht is het een overweging voor de volgende keer. Het zou fijn zijn, als ook
de afdelingsexpositie een jaarlijks terugkerende activiteit zou kunnen worden. De Oude IJssel
dient nog een begroting in bij Henk; de kosten lijken rond de € 500 uit te gaan komen.
 Afdelingslezingen. Op dinsdag 24 maart organiseert Camera Club Wageningen een lezing van
natuurfotograaf Theo Bosboom. In het najaar organiseert FK Arnhem een lezing. Zij wilden
graag Marie-Cécile Thijs, maar die wilde alleen een landelijke lezing geven. Nu zijn ze in
gesprek met Danielle van Zadelhoff, een aanstormend talent, dat heel boeiend over haar
werk kan praten, maar nog nooit een lezing heeft gegeven. De datum voor de lezing is nog
niet bekend.
 De Portfolio-avond is op 19 mei, bij De Liemers in Zevenaar. De bespreker is Pieter van
Leeuwen.
 De Bilderbergavond wordt georganiseerd door Camera Club Wageningen. De datum is 10
november, de bespreker is nog niet bekend.
Opgemerkt wordt, dat clubs die niet aanwezig zijn niet aan bod komen voor de afdelingsactiviteiten.
Op zich is dat waar, maar ze kunnen ook tussendoor via de afdelingsmail hun belangstelling kenbaar
maken. Er wordt ook regelmatig door de secretaris geworven voor de organisatie van activiteiten
waarvoor zich nog geen club heeft aangemeld.
10. Nieuwe ontwikkelingen.
 Jos Wehrens wil in Nijmegen een fotografencafé gaan opzetten, vergelijkbaar met wat al in
Woerden en in Kampen gaande is. Een keer per 2 maanden, met eten, een lezing,
fotobespreking (portfolio’s) door besprekers van de Fotobond, een expositie. Geen entree,
wel een vrijwillige bijdrage.
 Besturendag; wordt door de Fotobond georganiseerd op een aantal plaatsen in het land. Er
was te weinig animo voor een landelijke dag.








Week van de AmateurKunst (WAK); Guy wil iets organiseren in Cultureel Centrum ’t Venster
in Wageningen (zijn werkplek). Moet nog uitgewerkt worden, maar gedacht wordt aan
workshops Natuur, Portret, Glamour, Techniek e.d. Een soort inspiratiedag.
Themagroepen binnen de afdeling: de gespreksgroep, de themagroep Sociaal-Documentair,
wellicht een themagroep Portret (als doorstart van het mentoraat), wellicht starten we ook
een themagroep Natuur (met dan eerst een mentoraat).
Afdelingsmentoraten; het ligt in de bedoeling volgend jaar opnieuw één of meer
afdelingsmentoraten te organiseren. Ook aan fotobespreekcursussen is nog steeds behoefte.
Els Tijssen beveelt een workshop (1 avond) aan, die ze heeft gedaan over Beeldtaal (‘foto’s
lezen’). Overigens organiseert de Fotobond binnenkort een masterclass Beeldtaal.
Ina Kotterman doet de suggestie om een workshop avondfotografie te plannen.

11. Rondvraag.
Els Tijssen vraagt of er nog dingen spelen, die zij mee kan nemen naar het DB. Genoemd worden: de
contributie, de ledenadministratie, In Beeld. Laatstgenoemd blad kan volgens Jannes Nijkamp weg of
digitaal worden voortgezet. Hier zijn niet alle aanwezigen het mee eens!
Frits Weener meldt dat in 2016 weer het tweejaarlijkse Image Circuit zal plaatsvinden. Het wordt de
10e editie.
Sietske Ebus bedankt het afdelingsbestuur voor alle inzet.
12. Sluiting.
Guy wenst iedereen wel thuis.

Voor de agenda:
De volgende afdelingsvergadering is op woensdag 4 november 2015.

Actielijst afdelingsbestuur:
 Huishoudelijk reglement of reglement van orde afmaken
 Clubs bezoeken (‘roadshow’)
 Inspiratiedag organiseren
 Bij deelnemers Mentoraat belangstelling peilen voor themagroep Portret
 Beleidsnotitie financiën
 Foto 21 Bredevoort benaderen voor Foto Nationaal 2016
 Nieuwe mentoraten organiseren voor 2015-2016

