Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid
d.d. 2 november 2011
Aanwezig: FKArnhem; FOCEL; FC Helios; FGE; FK De Liemers; AFC De Oude IJssel; FC
De Trefkuul; CC Wageningen; Fotocollectief De Zutphense; Contrast FC Maas&Waal.
Dick Bastmeijer komt iets later.
1) Welkom door voorzitter Daan van der Vliet. Guy heeft inmiddels de naambordjes
uitgedeeld. Dat is wel zo handig om te zien wie er aanwezig zijn van welke clubs.
2) Vaststelling agenda.
Er komt een extra punt bij, namelijk het afscheid van Dick Bastmeijer als coördinator
van Foto Nationaal. De aanvraag van FK De Liemers voor een avond in het kader
van de Lezingencyclus wordt bij punt 6 meegenomen.
3) Notulen vorige keer
Jan Tuinman van FK Arnhem merkt over de wedstrijd ‘de Bronzen Digicamera’ op
dat de oude, digitale camera (van Jan zelf) niet van goud is, maar gewoon verbronst.
Jan laat de trofee zien om de deelnemers alvast lekker te maken.
In de adreslijst die de secretaris rondgestuurd heeft, staat bij Daan van der Vliet een
verkeerd telefoonnummer. Dit moet zijn 0543-476359.
4) Ingekomen stukken
Er is een bericht van Peter van Tuijl binnengekomen. De secretaris leest dit voor en
het wordt voor kennisgeving aangenomen. Daan legt uit dat de Subafdeling
zelfstandig functioneert en niets met de Afdeling van doen heeft. Een
Afdelingsactiviteit organiseren vanuit de Subafdeling is niet de bedoeling. De
Subafdeling is niet gelieerd aan de Fotobond, ze zijn zelfvoorzienend en er doen 5
clubs aan mee.
De suggestie van Peter van Tuijl om FODO weer proberen binnen de Fotobond en de
Afdeling terug te halen wordt niet overgenomen. Men is van mening dat FODO goed
in staat is hier zelf over te kunnen beslissen.
Er wordt nog opgemerkt dat het wellicht een taak van de Fotobond zou kunnen zijn
meer bekendheid te geven aan de activiteiten die zij organiseert. Wat meer profileren
dus, via de website bijvoorbeeld.
5) Mededelingen
Bij de wedstrijd ‘de Bronzen Digicamera’ kunnen ook gescande, analoog genomen
foto’s ingestuurd worden. Fotoclubs kunnen 8 foto’s insturen op een CD.
De activiteitendag van de Oxerhof 2012 gaat niet door. Er zijn problemen bij de
Afdeling TransIJssel. Het geld dat over is van 2010, wordt teruggestort. De volgende
keer dienen de reiskosten van de vertegenwoordigers van onze Afdeling bij de
organisatie van de Oxerhofdag gedeclareerd te worden en moeten niet meer voor
rekening van onze Afdeling komen.
6) Voorwaarden voor subsidieaanvragen
Dit jaar waren er vier subsidieaanvragen. Deze zijn bij uitzondering gehonoreerd
omdat het ging om uitzonderlijke situaties, zoals een jubileum. Dit zijn er eigenlijk
twee te veel, maar van de andere kant is het bestuur ook verheugd dat er een aantal
fotoactiviteiten georganiseerd worden.
In principe is er indertijd afgesproken dat er maar twee activiteiten in het kader van de
Lezingencyclus kunnen plaatsvinden. Anders is het budget ontoereikend.
Bij uitzondering kan er van af geweken worden, maar dan dient wel op tijd
aangevraagd te worden en aan de ledenvergadering voorgelegd te worden ter
goedkeuring. De vergadering gaat hiermee akkoord.
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Aansluitend hierop kan er gemeld worden dat op 13 december a.s. een lezing door
CC Wageningen georganiseerd wordt. We horen nog of dit doorgaat.
Belangrijk is om op tijd reclame te maken zodat de leden van de fotoclubs zo’n avond
ook tijdig kunnen inplannen. Liefst zes weken van tevoren, met na een paar weken
nog een keer een herhaling.
7) Reacties op de enquête voor de Afdelingsactiviteit.
Er zijn op de enquête vier reacties binnengekomen. Dat is niet veel en zeker niet
genoeg om een dag natuurfotografie, o.i.d. te organiseren. Dat is opvallend omdat bij
de Oxerhofdag de animo wel groot was. Ligt het misschien aan de vraagstelling,
wordt er geopperd?
Verschillende suggesties passeren de vergadering: weer een Fotodag organiseren
zoals vroeger gedaan werd? Dat kost een hoop geld en tijdsbesteding. Het alternatief
van Helmut Gassen oppakken om een regionale fotowedstrijd te houden? Eigenlijk
hebben we dat al, in het voorjaar wordt ‘de Bronzen Digicamera’ gehouden.
Je kunt als Afdeling ook een organisatiebureau inhuren dat dan een activiteit
organiseert. Dat kan inderdaad, maar ook dat kost een hoop geld.
De werklast kan ook verdeeld worden en per club kan dan een activiteit/onderwerp
opgepakt worden. Deze activiteit/onderwerp dan wel samen uitvoeren in de Afdeling.
8) Bondsvergadering en Bondsactiviteiten
De secretaris is naar de vergadering van het Bondsbestuur geweest.
De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen, waren de opvolging van de nu
zittende bestuursleden van het Dagelijks Bestuur. Onlangs is afscheid genomen van
Gijs van Gent en de penningmeester Antoon van Ham gaat over twee jaar ook
stoppen. De voorzitter Frank Boots zit nog tot 2012 en wil graag dat iemand zijn taak
overneemt na 15 jaar en de functie van Helmut Gassen, de algemeen secretaris,
komt in 2015 vacant. In Fotobond in Beeld staat ook een oproep.
De website is nog niet helemaal af. De taakgroep is er nog mee bezig en er wordt de
laatste hand aan gelegd. Om in te loggen op de website van de Fotobond is het beter
www.fotobond te gebruiken en dit niet te doen via je eigen favorieten. Anders lukt het
niet om op de juiste website te komen.
Er komen geen nieuwe fotocollecties meer om rond te sturen, maar CD’s die te koop
zijn voor
€ 10. De oude collecties zijn wel nog te bestellen. Er komt een nieuwe sprekerslijst.
De oude wordt opgeschoond en aangevuld.
De taakgroep Opleidingen heeft de opleiding van de mentoren die de cursus
Fotobespreken die binnenkort van start gaat, gaan begeleiden, afgerond.
De clubs dienen de deelnemers te selecteren en op te geven voor deze cursus. Meer
informatie hierover is reeds verspreid naar de Afdelingen.
Het voorstel om de contributie per 2013 te verhogen, komt in het voorjaar 2013 in de
Algemene Ledenvergadering op de agenda. Redenen voor dit voorstel zijn de
ontwikkelingen in de maatschappij, alles wordt duurder en er worden veel activiteiten
georganiseerd door de Fotobond die ook duurder worden en de subsidies die de
Fotobond krijgt van sponsoren worden minder. Op dit moment heeft de Fotobond
7.500 leden en zijn er 300 clubs. In cijfers gerekend gaat er 25% van het geld naar de
Afdelingen en 30% wordt besteed aan activiteiten.
Vanuit de Bondsvergadering wordt er opgemerkt dat het belangrijk is dat de Fotobond
laat zien waar ze mee bezig is, dat dit transparant is. Dat spreekt de leden meer aan
en voelen ze zich ook meer betrokken bij de Fotobond.
9) Contributieverhoging Fotobond in 2013
Niet alleen in de Bondsvergadering stuit dit voorstel op weerstand, ook in deze
vergadering vraagt men zich af waar dat voor nodig is. Het blijkt toch wel een heikel
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punt en ook hier de opmerking dat de Fotobond wat meer mag laten zien wat ze doet
en dat het van belang is dat de leden zich aangesproken en betrokken voelen.
Dit is mede belangrijk omdat anders het gevaar op de loer ligt dat er nog meer clubs,
zoals met FODO gebeurd is, afhaken en het voor gezien houden binnen de
Fotobond.
De voorzitter roept op om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering in het
voorjaar, dan kun je eventueel je zegje doen. Deze vergadering is openbaar.
10) Afdelingsactiviteiten
FC Helios heeft met 70 bezoekers een geslaagde portfolioavond gehad. Rob
Agterdenbos wist de aanwezigen te boeien.
Helaas was dit bij de bespreking van de Bondsfotowedstrijd met Pascal van Heesch
minder het geval. Deze bespreking vond plaats bij FK de Liemers. Pascal was als
jurylid uitgenodigd en jammer genoeg als spreker minder geslaagd.
Op 12 april was fotograaf R. Suermondt bij CC Wageningen te gast. Ook een
geslaagde avond.
Diana Bokje was zelf erg inspirerend bij de bespreking van haar artikelen over de
inspiratie van fotografen bij FK de Liemers. Jammer dat het aantal bezoekers wat
tegenviel. De bezoekers waren erg enthousiast over zowel het onderwerp als de
presentatie.
Focel vierde haar 50 jarig bestaan met een lezing van fotograaf Robin Utrecht. Geen
onbekende en nu al helemaal niet meer met een groot aantal bezoekers van 100.
Een zeer geslaagde avond in het kader van de Lezingencyclus (een van de
uitzonderingen).
De Bilderbergavond komt er aan. Deze staat voor 24 november gepland en Hans
Franz
bespreekt de aangeleverde foto’s.
Volgend jaar bestaat FK de Liemers ook 50 jaar en dat wordt gevierd op 13 februari
met een lezing van Jan Vermeer, een natuurfotograaf. Ook dit vindt mede plaats in
het
kader van de Lezingencyclus. We zijn allemaal van harte uitgenodigd en meer
informatie volgt nog.
Bij CC Wageningen is op 13 december a.s. een lezing en we horen nog definitief of
deze doorgaat.
De bespreking van het portfolio wordt in het voorjaar 2012 verzorgd door Contrast FC
Maas&Waal en FG Ewijk.
Voor de bespreking van de Bondsfotowedstrijd zijn nog geen gegadigden. Graag op
tijd reageren. De secretaris doet een oproep de deur uit om clubs te vragen wie deze
bespreking wil organiseren.
In november/december 2012 wil Focel graag de Bilderbergavond organiseren.
Volgend voorjaar wedstrijd ‘de Bronzen Digicamera’.
De vorige keer is er gesproken om weer een keer een afdelingsexpositie te houden.
FC de Trefkuul is bereid om de organisatie op zich te nemen. Deze zou kunnen
plaatsvinden van 1 juni tot en met 16 juni 2012 in de Catherinakerk in Doetinchem.
Er is al contact geweest met de Catherinakerk en FC de Trefkuul wil graag een
toezegging van de vergadering dat ze de kerk kunnen reserveren. Er is plek voor 110
foto’s in lijsten van 40x50. De huur bedraagt € 600,- en er zijn borden aanwezig. De
vergadering gaat ermee akkoord, ook omdat er al heel lang geen expositie meer
geweest is van de Afdeling. Er wordt geopperd dat de Afdeling € 375,-bijdraagt en dat
de clubs ook zelf een bijdrage kunnen leveren.
Uiteindelijk wordt er een bedrag van € 675,- toegezegd door de penningmeester.
De lijsten kunnen aangeleverd worden door de clubs zelf en het formaat hoeft dan
niet perse 40x50 te zijn.
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11)

Foto Nationaal
Deze gaat volgend jaar niet door in het Stadsmuseum van Doetinchem. Het is een
mooie locatie, maar de ruimte is komend jaar bezet en helaas was de belangstelling
voor de tentoonstelling minimaal. Alleen bij de opening is er altijd een hoop publiek,
Het museum heeft nu gekozen voor de Architectuurprijs. Op 29 september volgend
jaar is de opening van Foto Nationaal. Andere locatie zoeken hiervoor.
Er wordt door de voorzitter hartelijk afscheid genomen van de coördinator Dick
Bastmeijer die dit jarenlang met verve en plezier gedaan heeft. Daan overhandigt
Dick, met een dankwoord, een fles oude jenever. Dick is blij verrast en zegt wel raad
te weten met de inhoud van deze fles en geeft nog eens aan dat het belangrijk is om
Foto Nationaal binnen de Afdeling te houden. Daar gaat aan gewerkt worden.

12) Activiteiten Subafdeling
In de Subafdeling is men bezig met een doe-activiteit rondom het maken van 5
samenhangende foto’s die ook nog progressie vertonen. Daarnaast is er ook nog
een lezing en een workshop over dit onderwerp voor de leden.
13) Cursus Fotobespreken
De Fotobond organiseert een cursus Fotobespreken en dit wordt per Afdeling
georganiseerd.
Liedraad daarbij is het boek “Over foto’s gesproken” geschreven door Hans Brongers
en Simon Ophof .
Guy en Jos nemen de organisatie voor de Afdeling op zich. De cursus gaat
binnenkort al van start en er moeten twee mentoren voor aangezocht worden. Wordt
vervolgd dus.
De vergadering reageert enthousiast over dit initiatief van de Fotobond.
NB: De cursus loop op dit moment en er zijn twee groepen van 20 deelnemers op
dinsdag- en donderdagavond.
14) Datum Afdelingsvergadering
Voor de volgende keer zijn de data 7 maart en 14 november gepland.
15) Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
Cursisten ervaringen laten uitwisselen met foto avonden bij de clubs.
De sluitingsdatum voor “de Bronzen Digicamera” de digitale fotowedstrijd is 1 maart
2012 en de bespreking vindt op 12 april plaats.
Goede sprekers doorgeven aan de secretaris om deze vervolgens op de website te
kunnen plaatsen. Clubs die een spreker willen uitnodigen kunnen dan de website
raadplegen.
Graag de stukken van de Fotobond doorsturen naar de secretaris van de fotoclubs.
Volgende vergadering op woensdag 7 maart 2012.

Jos Wehrens.
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