Notulen Afdeling Gelderland Zuid
3 maart 2010
Aanwezig:FK Arnhem; FC Dialoog: FK Duiven; FG Ewijk; FODO; Helios; FK de Liemers; FC Nijmegen; FC
Objectief; FC de Trefkuul; CC Wageningen; FG Expo; Daan van der Vliet; Henk Ratstaak, Jan Molenveld;
Guy Ackermans en Jos Wehrens.
Afmeldingen: FK Oost Gelre; Oog & optiek; AFC de Oude IJssel;Contrast FC Maas & Waal.

1) opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij met de grote opkomst.

2) Notulen van 4 november 2009
Naar aanleiding van punt 5 wordt gevraagd, nu de Fotobond zo hard gegroeid is, of de regels ten
aanzien van het mentoraat niet versoepeld kunnen worden. Daan heeft dit bij de
Bondsbestuursvergadering aangekaart. Te zijner tijd krijgen we hier meer over te horen.
Er is bij de Fotobond een hoop geld in kas en nu wordt er voor deelname aan de BMK € 13
gevraagd. Waarom is dat en was dat vroeger niet het geval?
Ook dat wordt nagevraagd.
Bij punt 6 wordt opgemerkt dat Foto Nationaal ook een Afdelingsactiviteit is. De opening voor 2010
is in Almere en in september 2012 weer in het Stadsmuseum van Doetinchem. Er is hierover
contact geweest met de secretaris van de Fotobond Helmut Gassen. Vanuit Doetinchem gaat Foto
Nationaal in 2012 dan het land rond.
In april zou FK de Liemers de bespreking van de Bondsfotowedstrijd organiseren voor de Afdeling,
maar helaas kan dit door het korte tijdsbestek niet doorgaan. De landelijke bespreking is op 18 april
en de bespreking in de Afdeling op 22 april is te vlug daarna, dan kunnen de foto’s niet op tijd naar
de volgende bespreking. Is het dan niet mogelijk om alleen de foto’s van de Afdeling te bespreken?
Nee, dan mis je toch de toppers en dat is jammer.
De vraag over of de Fotobond iets kan betekenen ten aanzien van fotoshoppen wordt opgepakt
door de taakgroep Scholing van de Fotobond.
Voor de sprekerslijst op onze website zijn nog geen sprekers doorgegeven. Dus als clubs goede
sprekers gehad hebben, graag doorgeven aan Guy, onze webmaster.

3) Ingekomen stukken
De secretaris heeft het bericht doorgekregen dat er bij AFC de Oude IJssel een nieuw bestuur
aangetreden is. Dat is goed nieuws. Er zijn de laatste tijd wat verwikkelingen geweest en nu is er
weer een nieuwe start gemaakt. Hopelijk is dit hoopgevend en zijn de problemen voorbij. De
vergadering wenst AFC de Oude IJssel veel succes!

4) Mededelingen
Na de oproep van de vorige keer heeft Ton van Vroonhoven zich gemeld als kandidaat bestuurslid.
Hij gaat Jan Molenveld vervangen die tijdens komende de najaarsvergadering afscheidt neemt.
5)Verslag penningmeester
De begroting van 2009 laat een extra activiteit zien, namelijk de 3D avond. Foto Nationaal staat niet
volledig geboekt, maar is wel meegenomen in een andere post.
Het blijkt dat bankkosten € 75 per jaar zijn en daar is weinig aan te doen.
In de begroting van 2010 worden de entreegelden van de Oxerhofdag meegenomen. De
Oxerhofdag blijkt een groot succes want het was al vlug uitverkocht.
Aan de wanbetalers van de vrijwillige verplichte bijdrage aan de Afdeling kan de penningmeester
weinig doen. Alleen een aanmaning sturen en verder geen subsidie verlenen als zij activiteiten
organiseren. De begroting 2010 wordt goedgekeurd.
De kascommissie, bestaande uit leden van FK de Liemers, heeft de boeken ingezien en heeft geen
onvolledigheden geconstateerd. Daarmee zijn de financiën van 2009 goed bevonden. Met dank aan
Henk Ratstaak en de kascommissie.
Volgend voorjaar controleert FK Duiven de financiën van 2010.

6) Voortgang van De Oxerhofdag

Op 24 april a.s. is de Oxerhofdag en de 150 plaatsen waren vlug volgeboekt! Het is hard gegaan.
Waarschijnlijk komt dat door het goede, gevarieerde programma, alleen de communicatie bij de
aanmelding verloopt niet naar wens. Sommige mensen hebben bericht teruggekregen van de
aanmelding, anderen hebben niets gehoord. Jan Molenveld vraagt dit na bij Hans Wissink.
Misschien is het handig als er een deelnemerslijst is.

7) Verslag van de Bondsbestuursvergadering
Daan van der Vliet is op 27 februari naar de Bondsbestuursvergadering geweest. Hier is het
financieel overzicht besproken en de Fotobond draait goed. De financiën staan er goed voor. Er is
besloten dat de Afdelingsbudgetten verhoogd worden, de website van de Fotobond wordt herzien
en dat kost een hoop geld, er is € 30.000 voor begroot. Door de groei van het aantal leden is er een
meevaller van € 10.000. De koers van de FB in 2010 wordt besproken in het stuk “De Fotobond
gaat voor!”. Hierin wordt uiteengezet dat de FB een interactieve Fotobond gaat worden en dat brede
kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd. Dit ook om de jongere fotografen aan te spreken en binnen
de FB te houden. Jongeren, zo blijkt, doen veel met de computer en het internet.
Daan stuurt de notitie Brede kwalitietsverbetering” door naar de secretariaten.

8) Verslag Bondsactiviteiten
De openbare bespreking van de Bondsfotowedstrijd was deze keer in Rotterdam en werd door FC
Zwijndrecht georganiseerd. De presentatie liet helaas te wensen over. De foto’s werden te klein op
een wel erg groot scherm geprojecteerd. Door een verkeerde lichtval kwam de kwaliteit van de
foto’s niet goed naar voren. Dat kan beter.
In november jl. was in Bredevoort de expositie “BMK 50 jaar springlevend”. Het was een mooie
activiteit en er is een boek over uitgegeven. Dat is te bestellen bij de Fotobond en zeker de moeite
waard. De eerste druk is al uitverkocht en er komt een tweede druk aan.
9)Verslag Afdelingsactiviteiten
Marco Bastmeijer besprak de foto’s van de Bilderberg bij FK de Liemers. De opkomst was zoals
gewoonlijk erg goed en de bespreker viel goed in de smaak. Binnenkort, op 24 maart, is de
portfolioavond in Duiven. De foto’s worden dan ook weer besproken door Marco Bastmeijer.
De 7e Image Contest, onderdeel van het Holland International Image Circuit (HIIC), is op 20 maart
a.s. bij CC Wageningen in het Heerenstraat Theater aan de Molenstraat 1b.
De Oxerhofdag is op 24 april en de Besturendag van de Fotobond is op 14 maart. Ook deze dag is
al volgeboekt. De belangstelling is groot en misschien moet de organisatie de volgende keer een
grotere ruimte bespreken.
Op 1 april laat fotojournalist Erik van ’t Hullenaar in het kader van de Lezingencyclus, eigen werk
zien bij Fotogroep Ewijk. Misschien ten overvloede, deze avond is voor de hele Afdeling. De
Bilderbergavond wordt op 16 november a.s. in Wageningen gehouden.
10)Besturendag van de Afdeling
Deze dag stond eigenlijk voor eind vorig jaar gepland, maar door te weinig aanmeldingen had het
bestuur besloten deze dag te verplaatsen naar een avond op 23 maart. Helaas waren er weer te
weinig aanmeldingen en werd besloten deze activiteit af te gelasten. De vraag bij het bestuur was:
“Doen we iets niet goed of is er gewoon geen behoefte aan deze activiteit?”. Toevallig had de
Fotobond ook al eenzelfde activiteit gepland voor 24 maart. Dat wisten we niet van elkaar. Contact
met Helmut Gassen leerde dat de Fotobond vaker een besturendag wil gaan organiseren. De vraag
komt dan al vlug naar boven of het dan wel nog zin heeft dat wij als Afdeling zo’n dag/avond
organiseren. Wellicht is het een goed idee om dergelijke activiteit in de Afdeling op kleinere schaal
te organiseren en dat te combineren met een workshop o.i.d. Het tijdstip is belangrijk en het geheel
moet gewoon simpel worden houden.

11)Afdelingswebsite vernieuwen/upgraden
Samen met Ton van Vroonhoven is Guy Ackermans (onze
webmaster) al bezig met de vernieuwing van de website.
Het oude spul kan verwijderd en het is ook belangrijk dat de website actueel gehouden wordt. Guy
neemt dit mee en over de inhoud en de inbreng wordt straks (nog) overlegd. Het is wel belangrijk
dat er onderwerpen aangeleverd worden vanuit de Afdeling. Ton en Guy kunnen (helaas) niet alles
zelf verzinnen. Dus graag onderwerpen en reacties naar Guy.
Het streven is om de verbeterde website voor het eind van het jaar klaar te hebben. Over de
uitvoering heeft Guy regelmatig contact met Ton van Vroonhoven. Guy belooft dat "de website
minder duur wordt dan die van de Fotobond".

12)FG Expo
Binnen de Afdeling is er vanuit FC Objectief een nieuwe club geformeerd. Dit is een huiskamerclub
bestaande uit 4 leden, die hun fotografie verder willen uitdiepen. Deze leden blijven ook nog
gewoon lid van FC Objectief en Wil van Nisselroy is nu zowel secretaris van deze nieuwe club als
van FC Objectief. We wensen deze nieuwe club veel succes!
In Gendringen blijkt ook een nieuwe club van 20 leden te zijn opgericht, net zoals in Nijmegen. Deze
clubs ontstaan vaak uit fotocursussen. Waarom ze zich dan niet aansluiten bij de bestaande clubs
van de Afdeling, blijft een open vraag.
13)De Foto Gespreks Groep
Naar aanleiding van de vraag in de vorige vergadering heeft ondergetekende het initiatief genomen
om te onderzoeken of er belangstelling was binnen de Afdeling om de Foto Gespreks
Groep(FGG)weer nieuw leven in te blazen. Na een rondgang langs de clubs, is het resultaat nu dat
er een nieuwe FGG is, bestaande uit 12 leden. Er is al een eerste bijeenkomst geweest en de FGG
komt in Didam bij elkaar. De leden komen uit diverse clubs uit de Afdeling en de bedoeling is om 4
keer per jaar bij elkaar te komen en om themagericht aan het werk te gaan. Dat wil zeggen, ieder lid
probeert een eigen onderwerp/thema uit te diepen. Het begin is er weer en wie weet wat het gaat
opleveren.
14)Rondvraag
Er wordt geen bevestiging van de landelijke besturendag gestuurd. Is het een idee om dit te vragen
in de toekomst wel te doen? De opmerking over het mentoraat wordt doorgegeven voor de
Taakgroep Scholing van de FB. Is er ervaring met persoonlijke mentoraten voor beginnende
fotografen of nieuwe leden wordt er gevraagd. Hans Brongers van Oog & Optiek doet dit al. Er zijn
meerdere clubs mee bezig en er is behoefte om de ervaringen uit te wisselen. Dit kan via de mail
van ondergetekende. Wellicht kan de begeleiding dan op een hoger niveau getild worden.
De voorzitter van Fotografencollectief de Zutphense, Monique Abeln-Genemans, is BMK-er
geworden.
Als er een club uit de afdeling naar de openbare bespreking van de Bondsfotowedstrijd gaat, dan
dienen niet alleen de eigen clubfoto’s meegenomen te worden maar ook die van de overige
deelnemende clubs uit de afdeling. Henk Ratstaak wil deze “ overige” foto’s eventueel wel ophalen
bij die club.

15)Sluiting
Daan dankt iedereen voor de komst en bijdrage aan de vergadering en sluit de vergadering.

Acties
Actienemer











FK Arnhem vraagt waarom er voor deelname aan de BMK
€ 13 betaald dient te worden
Daan
Aan de taakgroep Scholing van de FB de opmerkingen ten aanzien van het mentoraat
doorgeven
Daan
Wanneer meer bekend is over de nieuwe website dit binnen de afdeling doorsturen
Daan
Notitie “Brede Kwaliteitsverbetering” doorsturen
Daan
Vragen of het mogelijk is om bij landelijke activiteiten van de FB een bevestiging te sturen
Jos
Jan Molenveld vraagt bij Hans Wissink na waarom sommige leden geen bevestiging
gekregen voor de Oxerhofdag
Jan
Jan
Goede sprekers (+ervaringen) doorgeven aan Guy Ackermans voor de nieuwe website
Allen
Onderwerpen voor de website graag aanleveren bij onze webmaster
Guy
Allen
De eigen ervaringen binnen de clubs ten aanzien van mentoraten doorgeven aan de
secretaris van de Afdeling 06
Allen

Activiteitenkalender
Datum
zo.14-03-2010
za.20-03-2010
wo.24-03-2010
do.01-04-2010
di.16-11-2010
febr.2011

Activiteit
Besturendag
Hol.Int.Image Circuit
Portfolio-avond/M. Bastmeijer
Lezingcyclus/E van’t Hullenaar
Bilderberg
Kascontrole

Organisatie
DB
CC Wageningen
FK Duiven
FG Ewijk
CC Wageningen
FK Duiven

Jos Wehrens.

Plaats
.
De Bilt
Wageningen
Duiven
Ewijk
Wageningen

