Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid
d.d. 2 maart 2011
Afwezig( m.b.): Camera Club Oosterbeek; FC De Zutphense;FG
Expo en FC Objectief.
1) Welkom door de voorzitter. Een bijzonder welkom voor FC
Focel en FK Meer Licht. Deze clubs willen zich wat meer
gaan richten op de Afdeling. FC Focel is de laatste jaren
gegroeid naar een ledental van 36 en bruist van de
activiteiten.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt aangevuld met 11b: Subafdeling Oost en
11c: regionale activiteiten op niveau.
3) Notulen van de vorige keer
De bijdrage aan de landelijke gespreksgroepen is geen
€ 22, maar € 20. De foto’s van de Bondsfotowedstrijd
kunnen via Gerda Gallé terug gevraagd worden.
De bijdrage van € 15 voor de Oxerhofdag komt straks bij
agendapunt 9.
4) Geen ingekomen stukken
5) Mededelingen
FODO is in januari 2011 daadwerkelijk uit de Fotobond
gestapt. Deze stap is de vorige keer aan de orde geweest.
Jan Vijn kondigde toen aan dat dit onderwerp ter discussie
stond in hun fotoclub. Zij maken te weinig gebruik van de
faciliteiten van de Fotobond. Jaarlijks kost dit de club
€ 900. FODO is een grote club met 65 leden en zij zijn van
mening dat ze dit geld beter kunnen besteden aan eigen
activiteiten. FODO werkt veel met werkgroepen Het bestuur
van de Afdeling betreurt dit besluit. De Subafdeling houdt
wel nog contact met FODO.
Er schijnen problemen in het Dagelijks Bestuur van de
Fotobond te zijn.
Johan van de Boomen en Rob Agterdenbos zijn opgestapt
omdat zij zich niet kunnen verenigen met de gang van
zaken.
Daan hoopt in de Bondsbestuursvergadering meer hierover te
horen en ook over het Plan Kwaliteitsverbetering.
De werkgroep Fotobespreking van de Fotobond werkt en het
is de bedoeling om scholing te gaan geven vanuit de
Fotobond. Dit dient wel vlug te gebeuren gezien de groei
van de fotoclubs met jonge leden.
Fotovakschool en Kunstfactor hebben de handen in elkaar
geslagen en zijn twee jaar geleden, samen met de Fotobond,
een mentorenopleiding begonnen.
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Op 19 maart en 15 oktober is de Bondsbestuursvergadering.
Informatie voor 19 maart doorsturen naar Daan, dan kan hij
deze meenemen.
6) Verslag financiën 2010
Er zijn enkele vragen over de Oxerhofdag die vorig jaar
georganiseerd is. De bijdrage van € 743 vindt men, gezien
het aantal deelnemers vanuit de Afdeling Zuid, wat veel.
Er waren maar 30 tot 35 deelnemers. In totaal waren uit de
drie Afdelingen 150 deelnemers.
Is het geen beter idee om af te spreken dat de Afdeling
garant staat voor de financiële organisatie?
Verder vraagt men zich af welke zaken de Afdeling kan
organiseren om het geld goed te besteden? De Fotobond kan
wel eisen stellen wat deze zaken betreft, maar de Afdeling
kan autonoom te werk gaan.
De reiskosten van Dick Bastmeijer en Jan Molenveld die
vanuit de Afdeling in de organisatie van de Oxerhofdag
gezeten hebben, zijn voor rekening van de Afdeling
gekomen. Deze kosten moeten de volgende keer voor
rekening komen van de Oxerhofdag en niet voor de Afdeling.
Verantwoording voor de financiën van de Oxerhofdag heeft
plaatsgevonden en komt ook nog terug bij punt 9 van de
agenda.
Het bedrag voor het Bilderbergsymposium is pas in 2011
gefactureerd, terwijl het wel opgevoerd staat op de
begroting van 2010.
7)

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken
van de penningmeester gevonden. Soms was het wel even
zoeken waard de cijfers voor staan. Desondanks zijn de
financiën in orde bevonden en worden deze goedgekeurd en
de penningmeester gedechargeerd.
FC Wageningen neemt volgend jaar de controle voor haar
rekening.
8) Aanpassing subsidies Afdelingsactiviteiten
Het bestuur vindt dat de activiteiten die georganiseerd
worden vanuit en voor de Afdeling kostendekkend dienen te
zijn. Het Bilderberg-symposium, de Portfolioavond en de
bespreking van de Bondsfotowedstrijd worden opgehoogd naar
maximaal € 200 per activiteit. De vergadering stemt
hiermee in.
9) Voorstel overgebleven gelden Oxerhofdag
Er is van de Oxerhofdag € 800 overgebleven. Deze zijn
verdeeld over de drie organiserende Afdelingen, Gelderland
Zuid, Transijssel en Twente. De organisatie van de
Oxerhofdag wilde het geld in zijn totaliteit op een aparte
rekening bewaren. Daar is het bestuur van de Afdeling
Gelderland Zuid geen voorstander van en het voorstel is
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dan ook om te vragen het geld, zijnde € 267, terug te
storten op onze rekening. Zodoende kunnen we er zelf over
beschikken en zijn we niet afhankelijk van de organisatie
van de Oxerhofdag. We zouden desnoods zo’n dag zelf kunnen
organiseren. Zeker gezien de belangstelling die er vanuit
de Afdeling voor geweest is.
10) Bondsactiviteiten
Op 21 november 2010 was er de bespreking van Foto
Individueel. Er waren te veel foto’s die besproken moesten
worden, waardoor veel deelnemers die niet in de prijzen
gevallen waren, pas laat in de middag aan de beurt kwamen.
Dat kan en moet beter. De presentatie was wel beter dan
vorig jaar en ook de inleiders waren goed.
11a) Afdelingsactiviteiten
 Terugblik: de Bilderbergavond georganiseerd door
CC Wageningen, was met 99 mensen goed bezocht. Rob
Agterdenbos is een goede spreker en er waren 12
fotoclubs met veel foto’s. Jammer dat de spreker wat
minder goed te verstaan was doordat hij niet goed in
de microfoon sprak, maar ook door het achtergrondlawaai van achter de bar.

Bij de opening van Foto Nationaal op 5 februari jl.
waren 35 mensen aanwezig (met dank aan Guy en zijn
cursisten). Het is een mooie expositie, met veel goed
werk in het Stadsmuseum van Doetinchem. De opening en
de tentoonstelling zijn goed verzorgd, helaas valt
het aantal bezoekers tot nu toe nog wat tegen.
De foto’s van de fotografen kunnen ook bekeken worden
op de website van de Fotobond en misschien dat
daardoor het aantal bezoekers wat geringer is.
 Dag Natuurfotografie: wie wil zo’n dag organiseren?
Aan welke activiteit is er behoefte?
Roofvogels fotograferen wordt er geopperd. De
bedoeling is dat een fotoclub een dergelijke
activiteit organiseert en dat de Afdeling deze dan
faciliteert. Men kan ook met een aantal fotoclubs een
activiteit rondom een thema organiseren. Wellicht is
het beter om te onderzoeken waar behoefte aan is en
men kan ook meerdere onderwerpen kiezen verdeeld over
een paar jaar. Het initiatief bij de fotoclubs laten
en voorleggen aan de Afdeling. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van de website en het secretariaat.
Initiatieven en ideeën op de website zetten of aan
het secretariaat doorgeven. Wel is het van belang om
aan te geven welke richting het onderwerp moet gaan.
Het secretariaat gaat een uitnodiging rondsturen naar
de clubs om ideeën aan te leveren. Tegelijkertijd kan
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dan bij de clubs opgevraagd worden hoeveel leden zij
hebben.


De vraag is welke club voor dit en volgend jaar een
avond in het kader van de Lezingencyclus wil
organiseren. Het is dan de bedoeling dat er een
landelijk bekende fotograaf uitgenodigd wordt voor
leden van de hele Afdeling. Het budget is maximaal
€ 325. FK Meer Licht en CC Wageningen willen de
organisatie voor dit jaar voor hun rekening nemen.
 Lezing Beeldkracht door Diana Bokje. Dit is een
presentatie voor de hele Afdeling en vindt plaats op
15 september. Deze activiteit, georganiseerd door
FK de Liemers, kan dan geschaard worden onder de
Lezingencyclus. De kosten bedragen € 210 en de
Afdeling draagt € 200 bij. Dit voorstel wordt met
algemene instemming goedgekeurd.
11b) Subafdeling Oost
De Subafdeling is weer gereactiveerd en er is een
meerjarenplan gemaakt. De Subafdeling bestaat uit AFC de
Oude IJssel, FC Helios, FC de Trefkuul, FK Oost Gelre en
FODO
11c) Regionale activiteiten op niveau
Dit onderwerp is besproken.
12) Voorstel FK Arnhem
FK Arnhem heeft een voorstel ingediend om foto’s te
bespreken. Dit voorstel is een nieuwe activiteit en het
onderwerp is een regionale digitale fotowedstrijd. FK
Arnhem is op dit idee gekomen doordat er in het analoge
tijdperk een diawedstrijd was en er ook een wedstrijd is
geweest tussen de regio’s en hiermee een prijs te
verdienen was in de vorm van een wisselbeker De Bronzen
Click. Deze twee items hebben ze samengevoegd tot één
evenement. In het kort komt het erop neer dat de clubs uit
de Afdeling kunnen meedoen aan een digitale fotowedstrijd
en een wisseltrofee, De Bronzen Digicam (een vergulde oude
digitale camera) kunnen winnen. Dit wordt dan een
terugkerend evenement. Dit evenement zal rond
oktober/november plaatsvinden. Het moet niet gaan
concurreren met de Bilderbergavond.
Hier hangt uiteraard een kostenplaatje aan vast voor de
huur van een beamer, een goed scherm en zaalhuur. Totaal
komt de begroting uit op € 530,00. De penningmeester zegt
een bedrag van maximaal € 500,00 toe, waarvan € 90,00
eenmalige kosten voor het verbronzen van een oude camera
die dient als wisseltrofee.
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De vergadering is enthousiast over dit voorstel en keurt
dit initiatief goed en we horen graag van FK Arnhem
wanneer het gaat plaatsvinden.
Omdat dit de eerste keer is dat een club dit organiseert,
zal het bedrag bij een volgende keer nog bijgesteld
worden.

13)Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Deze twee punten voegen we gezien de tijd, samen.
Er is een tentoonstelling van FC de Trefkuul in de
Catharinakerk in Doetinchem, van 7 tot en met 21 mei.
Er komen 110 foto’s te hangen en dit is het resultaat van
een mentoraat van Gijs van Gent en Peter van Tuijl.
FC De Trefkuul wil in 2012 ook graag de
Afdelingstentoonstelling gaan organiseren.
FODO heeft op 21 augustus 2011 een lezing Tegenpolen met
werk van Sacha de Boer en Raymond Rutting in de Grote kerk
in Doesburg. Entree is € 7,50. Sacha de Boer heeft op de
Noordpool en Raymond Rutting op de Zuidpool gefotografeerd. Er is ook een boek van verschenen.
Op 7 april is de bespreking van de foto’s van de
Bondsfotowedstrijd bij FK de Liemers in Zevenaar.
Theo van Vliet van Meer Licht wil graag weten wie er al
met de door Peter van Tuijl uitgewerkte fotobespreking
werkt? Hij wil graag weten hoe dit bevalt. Hij heeft
gemerkt dat de organisatie lastig is, maar dat de
methodiek goed is. Focel en CC Wageningen werken er al
mee. Is het mogelijk om de ervaringen onderling uit
wisselen en deze een keer terug te laten komen in de
Afdelingsvergadering? Wellicht is het een idee om dit in
kleine groepjes te bespreken en dan plenair terug te
rapporteren.
Focel vraagt of de activiteiten ergens beschreven zijn.
Deze staan op de website. De links op de website naar de
cameraverzekeringen werken niet. Guy gaat dit na. Wellicht
heeft dit te maken dat de website van de Fotobond nog niet
optimaal functioneert; deze zijn nog bezig de website te
reorganiseren.
Volgende keer de adressenlijst van de fotoclubs meenemen.
Welke clubs werken er met digitale series?
De volgende keer graag naambordjes op tafel, dat werkt
gemakkelijker. Guy maakt dit in orde.
Actiepunten:
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Secretariaat verstuurt uitnodigingen om ideeën aan te
leveren voor een regionale fotodag
Jos
Adressenlijst meenemen voor de volgende vergadering
Jos
Naambordjes
Guy

Jos Wehrens
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