Notulen 7 maart 2012, ALV Fotobond Gelderland-Zuid
Aanwezig: Guy Ackermans ( FGZ), Jan Hendriksen ( Fotokring Arnhem), Josefien van de Kamp
(Fotokring Arnhem), Ina Kotterman (Fotokring De Liemers), Adrie Kraan (Fotoclub De Trefkuul),
Edwin Nieuwstraten (Fotoclub Objectief), Wil van Nisselroy (Fotoclub Objectief / Fotogroep Expo),
Wim Piepers (Fotokring De Trefkuul), Johan Rasing (Fotoclub Focel), Henk Ratstaak (FGZ), Jan
Tuinman (Fotokring Arnhem), Thijs Verbeek (Fotokring Duiven), Daan van der Vliet (FGZ), Piet van
Vroonhoven (Fotoclub Contrast – Maas en Waal), Ton van Vroonhoven (FGZ), Frits Weener (Camera
Club Wageningen), Dave Zuuring (Fotoclub Focel).
Afwezig met bericht: Jos Wehrens

1/ Opening/ Welkom
De voorzitter verwelkomt iedereen.

2/ Vaststellen Agenda
De agenda wordt niet gewijzigd.

3/ Vaststellen Notulen 2-11-2011
Punt 9: Daan van der Vliet merkt op dat de Algemene Ledenvergadering van de Fotobond op 14
april aanstaande gehouden wordt en roept nogmaals iedereen op om te komen.
Punt 13: Focel bestaat 25 jaar en niet 50 jaar zoals in de notulen vermeld staat.

4/ Ingekomen stuk van Theo van Vliet
Er wordt een korte toelichting gegeven door Daan van der Vliet. Theo van Vliet heeft te kennen
gegeven dat hij zijn draai niet kan vinden binnen de reguliere fotoclubs en wil voornamelijk bezig
zijn met straatfotografie. Hij heeft Jos inmiddels meegedeeld dat hij een eigen club gaat oprichten
met als onderwerp straatfotografie en/of journalistieke fotografie.

5/ Medelingen
6/ Henk Ratstaak licht financieel verslag toe.
Henk Ratstaak legt uit hoeveel de subsidie is voor de Regionale Fotowedstrijd. Foto Nationaal is een
landelijke opening dus we krijgen daarvoor geld van de Bond.
Daan van der Vliet licht toe dat er drie clubs zijn uitgetreden: CCO , Oost Gelre en FoDo. Hij heeft
daarover overlegd met Frank Boots, zijn opmerking was dat clubs komen en gaan. CCO is alleen lid
geworden om het mentoraat van Peter van Tuijl te kunnen volgen, daarna heeft men gestemd en is
de club uitgetreden. CCO heeft nog meegedaan met de fotobesprekingscursus.
Bedragen in 2012 die al daadwerkelijk betaald zijn staan ook al in de begroting. Er zijn 21 clubs in de
regio. Subsidies in de begroting opgenomen zijn de maximale subsidiebedragen, de werkelijke
subsidie hangt af van de declaraties en er moeten bonnetjes ingeleverd worden. Subsidie aan de
afdeling is vrijwillig, niet verplicht. Als je geen subsidie betaalt krijg je ook geen subsidie van de
Bond.
Frits Weener geeft als tip om de volgende keer de rekeningenoverzichten digitaal bij de stukken te
voegen. CCW (Frits Weener en Carleen van den Anker) heeft als kascommissie de boeken in orde
bevonden.

7/ Cursus Fotobespreken.
Daan van der Vliet merkt op dat er landelijk 18 cursussen draaien. Dus dit is een succes te noemen.
Er zijn nog enkele cursisten die niet betaald hebben. Henk en Daan gaan naar de laatste cursus om
die af te sluiten en de cursusleiders te bedanken.

Ina Kotterman vindt de groepen te groot. 10 Mensen gaat beter. Josefien van de Kamp vraagt of er
een vervolg gepland wordt. Afgesproken wordt dat Guy gaat inventariseren wie er nog een cursus
fotobespreken wil volgen. Dat kan per club of in een afdelingsgroep.

8/ Verslag Fotobond door Daan van der Vliet
Het ledenaantal van de Fotobond bedraagt 7600. De cursus fotobespreken is een groot succes.
Nieuwe coördinator. Omdat de website professionele vormen begint aan te nemen, worden de
kosten daarvoor hoger. Het is daarom noodzakelijk om de contributie te verhogen. Er was 25.000
euro voor de website gereserveerd. Het onderhoud kost € 5.000-€ 8.000 per jaar. Het onderhoud
en bouwen is te complex en kan niet door een amateur gebeuren. De Afdelingen krijgen een
opleiding om de regionale context op de site te zetten. Guy Ackermans krijgt opleiding.
Medio mei 2012 gaat men proefdraaien en de vernieuwde site moet in september in de lucht zijn.
De Taakgroepen zijn ook duur: € 6.000 per jaar. De Afdeling wil weten waar de kosten in zitten.
Antoon van Ham gaat uitleggen waarom er een contributieverhoging van € 3 nodig is. Frits vraagt
zich af of de verhoging uit de duim gezogen is.
Frank Boots heeft misschien een opvolger en ook voor de penningmeester (Antoon van Ham) is
volgend jaar een opvolger beschikbaar.
De Fotobond is voornemens een bondssecretariaat in het leven roepen. Drie personen zouden dan
de taken van penningmeester en secretaris kunnen overnemen.
In het najaar komt er weer een concept 5 jarenplan. Pieter Herngreen is gastbestuurslid en gaat zich
met de beleidsnota bezighouden.
De BMK heeft nu 50 leden, 12 kandidaten en 11 aspiranten.
Rob ’s Gravendijk, Simon Ophof en Hans Brongers zijn Lid van verdienste van de Fotobond
geworden vanwege hun werk voor de Fotobond.
Bondsfotowedstrijdbespreking wordt digitaal. Het is organisatorisch en logistiek beter dan een
collectie rond te sturen.
Ina Kotterman: het gaat vaak mis bij de regionale bespreekavonden. Ondersteunen met beamer is
wel een goed idee. Men vindt de prints de basis, maar die kunnen digitaal ondersteund worden met
beamerpresentatie.

9/ Contributieverhoging Fotobond in 2013
Bond wil ook meedoen met Martien Coppensprijs, Naarden en fotofestival aan de Maas. Dat zijn
dure projecten. Ontwikkeling website blijft opgevoerd worden als reden voor de verhoging. Er is nu
€ 8.000 opgevoerd, terwijl er al € 30.000 voor uitgegeven is.
Sponsoring is een probleem, maar men blijft proberen die toch los te krijgen. Het blad "In Beeld"
kost € 21.000, misschien is digitale verspreiding via de website een goedkoper alternatief.
De ALV moet de verhoging van € 3 nog goedkeuren

10/ Besturendag 31 maart.
Daan roept iedereen op om te gaan. De belangstelling was teleurstellend volgens Johan Rasing. Veel
clubs hebben nog geen leden opgegeven. Daan van der Vliet vindt deelname en dus betrokkenheid
erg belangrijk.
Daan noemt op welke clubs zich nog niet opgegeven hebben. En roept op om op te geven.
Misschien is het mooie dag om iets anders te doen, maar als je het in de winter organiseert is het
misschien glad, concludeert de vergadering.
Inschrijving is verlengd tot 30 maart.
Het gaat in ieder geval door. En als er clubs niet gaan wordt het relatief duur.

11/ Afdelingsactiviteiten
Evaluatie
24 november 2011, Hans Franz, Bilderberg
Veel bezoekers, maar achterin waren de foto's niet te zien, doordat de zaal lang en smal was. Hans
had een opwarmtijd nodig en zakte aan het eind weer af. Verschillende foto’s werden niet
besproken. Een goed bord is ook belangrijk zodat je er niet doorheen kijkt. Of zorgen voor een
rustige achtergrond. Als de kijkers ver van het bord zitten moet er voldoende mogelijkheid zijn de
foto's van tevoren te kunnen bekijken.
13 december 2011, Edwin Westhoff bij CCW
Er waren 45 personen en het was een interessante avond. De man had wel een verhaal over
beeldtaal, maar hanteerde veel abstracte begrippen en voerde die extreem door. Het onderwerp
was heel goed, maar hij was niet goed als spreker.
13 februari 2012Jan Vermeer bij de Liemers.
Jan Vermeer liet veel mooie natuurfoto’s zien aan tussen de 90 en 100 personen. Hij werkt als
fotograaf voor bladen, maakt boeken en geeft cursussen en workshops. Hij heeft een passie voor
digitaal en heeft zeer veel over voor een topfoto.
Voorbeschouwing
Afdelingstentoonstelling
Adrie Kraan geeft een toelichting op de Afdelingstentoonstelling die georganiseerd wordt door FC
De Trefkuul. Tussen 8 en 30 juni kun er ongeveer 100 foto’s hangen in de Catharinakerk in
Doetinchem. Er worden veel bezoekers verwacht want er zijn veel activiteiten in het centrum.
Vorige keer waren er 1300 bezoekers.
De foto's in passe-partout moeten ingeleverd worden op 40x50 formaat, zonder lijst. De Trefkuul
zorgt voor lijsten. 104 foto’s en tien voor de Trefkuul. Elke club levert tien foto’s met een
nummering. Dan kunnen per club een aantal foto’s ophangen. Als er veel clubs inzenden dan
hangen er per club minder foto’s. De club nummert dus van 1 t/m 10. Geen thema: vrij werk.
Inleveren uiterlijk 18 mei.
Openingstijden in weekend. Zie lijst. Vrijdag de 8e officiële opening waarschijnlijk tussen 19:00 en
20:00uur. Daar komt nog een uitnodiging voor.
Verzoek aan andere clubs om ook te gaan zitten. Er moeten steeds twee personen in de kerk zitten.
Lijsten zonder glas in verband met de lichtval.
Catharinakerk in het centrum mooie lichte kerk. De wandplaten zijn niet storend. Digitale winnaars
ook exposeren?
Regionale Digitale fotowedstrijd/ FK Arnhem
Jan Tuinman: Nu zijn er 9 clubs die meedoen. Daan: thema is moeilijk te verzinnen. Adrie Kraan
zegt dat De Trefkuul op excursie is geweest en de foto’s daarvan heeft ingestuurd. De foto’s
worden verkleind om ze weer te geven. 12 april is de prijsuitreiking in Velp. Margreet Heinen gaat
bespreken zijn is beeldend kunstenares.
Foto Nationaal 2012 in Bredevoort. Opening op 22 september a.s.
Ton van Vroonhoven: Gaat door in Foto 21 in Bredevoort. Landelijke opening. Dus komt allen. Daan
van der Vliet: er is een hapje
Bespreking Bondsfotowedstrijd 2012 in april, uiterlijk mei. Welke club wil dit organiseren?
Geen animo van de clubs. Bespreking is met foto’s rondreiscollectie is digitaal. Daan gaat
controleren of dit klopt
Bilderbergavond
Focel gaat de Bilderberg medio november 2012 organiseren.
Portfoliobespreking
Hans Brongers gaat de bespreking voor zijn rekening nemen.
Fotogespreksgroepen

Is er belangstelling voor andere Gespreksgroepen, zoals Journalistiek, Portret, Klassieke
Technieken, Natuur en andere thema’s?
Guy Ackermans stuurt mailtje hierover.
Zaterdag 24 maart opening image circuit.
Uitleg staat op de website. Prijsuitreiking in Wageningen door Ruben Smit. Catalogus is te koop voor
€7,50.

13/ Wat verder ter tafel komt.
Door de grote aantallen leden wordt het moeilijker om de foto's op het bord te zien. Presentatie
met een beamer kan dan uitkomst bieden, eventueel gecombineerd met foto's op het bord. Het
voordeel is dat iedereen het kan zien, maar de zaal moet donker zijn. De videokaart van de laptop
moet geprofileerd zijn voor een goede kleurweergave. Een serie moet als overzicht in een beeld
gezet worden.

14/ Rondvraag
De Liemers wil na een oproep van Henk Ratstaak de kascontrolecommissie leveren, Ina Kotterman
zorgt voor de leden.

15/Sluiting
Bedankt voor de inzet en goede reis terug.

