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Notulen algemene vergadering Afdeling Gelderland Zuid
14 november 2012
Aanwezig: FK Arnhem: Sietske Ebus en Joesefien van de Kamp; FC De
Trefkuul: Adri Kraan en Wim Piepers; De Oude IJssel: Joop Bolhuis en Coen
Heveling; Fotoclub Wijchen: Jeanne Coeckelbergh en Simone Hins;
CCWageningen: Frits Weener; Fotokring de Liemers: Ina Kotterman en
FC Helios: Henk Ratstaak.
Afmeldingen: Focel; FC Objectief en FG Expo uit Ede; Contrast FC
Maas&Waal; Guy Ackermans en Ria Westhuis.
Agenda
1)

Welkom door de voorzitter Het valt Daan op dat er weinig clubs
aanwezig zijn. De bezetting is dun, zogezegd. Zou dat door het
voetballen komen?

2)

Er zijn geen aanvullende agendapunten

3)

Notulen van 7 maart 2012
Bij punt 6 moet voor de volledigheid aangevuld worden dat Ina
Kotterman ook deel uitmaakte van de kascontrolecommissie. Het is
handig om bij de naam in de notulen de club te noemen. Fotokring De
Trefkuul moet Fotoclub zijn.
Bij punt 3 merkt de voorzitter op dat de Algemene vergadering van de
Fotobond gering bezocht wordt door de clubs uit het land en dat is
jammer, want er worden toch belangrijke zaken besproken die ook de
leden aangaan. Opmerking uit de vergadering is dat het toch te
maken heeft met betrokkenheid en dat het 'een ver van mijn bed
show' is.
Is het een idee wat betreft de contributieverhoging om het blad In Beeld
maar op te heffen? Dat bespaart een hele hoop geld per jaar en dan
hoeft de contributie niet verhoogd te worden. Verder zijn er geen op- en
aanmerkingen, met dank aan Guy Ackermans.

4)

Ingekomen stukken.
De Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning gaat binnenkort het land in
en dan is het de bedoeling dat zij ook een vergadering van de Afdeling
Gelderland Zuid komen bijwonen. Het bestuur zal voor de volgende
keer Ruud Mulder van de Taakgroep uitnodigen.

5)

Mededelingen.
De wedstrijd Foto on Line is van start gegaan en er zal thuis gejureerd
worden. De vraag is alleen of dat wel zo verstandig is omdat de
beoordelingscriteria wellicht zullen verschillen. De beeldschermen zijn
verschillend ingesteld en dan is het risico te groot om dat beeld/beeld-
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scherm te gebruiken om de kwaliteit van de foto te kunnen beoordelen.
Zodoende kunnen er belangrijke details gemist worden in de foto's.
Bij Foto Individueel stond niet vermeld dat het digitale bestand ook
aangeleverd moest worden. Daar is inmiddels al een bericht over
rondgestuurd aan de secretariaten en is gevraagd deze bestanden
alsnog op te sturen. Op de BMK- dag waren foto's van wisselende
kwaliteit te zien.
6)

Verslag vergadering Fotobond
Er is een kandidaat om voorzitter Frank Boots op te volgen. Frank Boots
heeft aangeven te gaan stoppen . Els Tijssen heeft zich aangemeld om
hem op te willen volgen.
Verrassend was dat er dit jaar geld overgebleven is en er wordt
opgeroepen om meer activiteiten op landelijk niveau te organiseren. De
vergadering vraagt zich af welke voorwaarden hiervoor zijn. De bijdrage
voor de Afdelingen wordt verhoogd met € 6000. Dat er geld
overgebleven is komt ook door het feit dat maar de helft van de
begroting gebruikt is voor de ontwikkeling van de website. De
ontwikkeling van de website is nog niet klaar.
Begin december wil men proefdraaien om vervolgens eind december live
te gaan.
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is de ledenadministratie straks
ook via de website te doen. Dan kunnen de secretarissen van de clubs
de ledenmutaties in een niet openbaar gedeelte zelf aanbrengen.
Misschien moet er een formulier ontwikkeld worden waarop de mutaties
aangegeven kunnen worden. Dat is wel zo gemakkelijk. Daan neemt
deze vraag mee naar de BB vergadering in het voorjaar
De Taakgroep Opleidingen: de cursus Foto's bespreken gaat volgend
jaar naar 5 avonden. De vraag is of het aantal deelnemers niet te groot
was en nu is de restrictie dat er maar 2 leden per club mogen
deelnemen. In onze afdeling is er al afgesproken dat er volgend jaar
weer een nieuwe cursus aangeboden gaat worden. Er wordt hierover
binnenkort een bericht rondgestuurd. Onze penningmeester heeft veel
moeite moeten doen voordat iedereen betaald had die aan de cursus
deelnam. Bij een volgende ronde is het wellicht handiger dat de
penningmeester van de club alvast het geld betaalt zodat de
afdelingspenningmeester er niet achterheen hoeft te gaan.
Binnen de Fotobond treedt de penningmeester Antoon van Ham ook af.
Er is al een kandidaat beschikbaar, maar als er leden zijn die zich
geroepen voelen om zich ook te kandidaat te stellen, dan graag opgeven
bij de algemeen secretaris van de Fotobond.
Volgend jaar komt er een nieuwe Bondsactiviteit voor de gevorderde
fotograaf, voor de BMK'ers en voor de leden van Gespreksgroepen.
De BMK wordt anders van opzet. Er kunnen dan kleinere series
aangeboden worden in de hoop dat er meer leden bereikt kunnen
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worden. Deze activiteit wordt nog uitgewerkt en de vraag uit de
vergadering is of het niveau dan wel nog gehandhaafd blijft.
Verder is er het idee vanuit de Fotobond om voor Foto Nationaal in de
afdelingen een wedstrijd te organiseren. Wellicht wordt de drempel dan
wat lager en kunnen ook hierdoor meer leden bereikt worden. Bij FN
moet de serie wel nog bestaan uit 5 foto's.
De landelijke fotoweek in september/oktober 2013 dient het Dagelijks
Bestuur naar de clubs toe uit te rollen. Deze fotoweek is van 27
september tot en met 6 oktober 2013. De Beleidsnota 2012-2017
wordt door het Bondsbestuur doorgestuurd naar de clubs.
7)

De ervaringen met de workshops op de Besturendag op 31 maart jl.
waren wisselend.

8)

Straatfotografie.
Er had zich aanvankelijk een grote groep voor deze
nieuwe
werkgroep in de Afdeling aangemeld, maar uiteindelijk zijn er
een
aantal afgevallen zodat de groep nu bestaat uit zo'n 20 leden.
Onder de bezielende leiding van peter van Tuijl is men fanatiek aan de
slag gegaan. Het is een goede workshop en er zijn 6 bijeenkomsten
gepland. Het is een enthousiaste groep.

9)

Het boek 'Over Foto's Gesproken' kan nog besteld worden bij de
Fotobond. Het is handig als hierover nog een bericht naar de clubs
gaat. Wie de cursus voor de tweede ronde gaat geven is nog niet
bekend. Gedacht wordt aan Peter van Tuijl, Hans Brongers of Simon
Ophof. Hier en daar wordt er al in de clubs geoefend door de cursisten
van de eerste ronde. Belangrijk is de vraag hoe je clubleden op de juiste
manier bij de fotobesprekingen betrekt. De clubs moeten zelf goed
bepalen wie ze naar de cursus sturen. Fotoclub CC Wageningen nodigt
cursisten uit om te komen oefenen bij hun in de club.

10)

Het doorsturen van de mails
Het doorsturen van mails door de secretaris van de Afdeling is voor
sommige clubsecretariaten een heikel punt. De vraag daarbij is of alles
doorgestuurd moet worden. Na enige discussie wordt besloten dat we
het doorstuurbeleid niet wezenlijk veranderen. De clubsecretaris kan
zelf beslissen wat hij doorstuurt naar de leden. De Afdelingssecretaris
selecteert nu ook al enigszins wat hij doorstuurt. Hij zal er nog kritischer
op zijn. Er wordt opgemerkt dat er dat er op de pc ook nog een
deleteknop zit.

11)

De Portfolio avond
Deze was deze keer bij Fotogroep Ewijk. Het was een goede avond met
veel aanbod, weliswaar met wat minder bezoekers, maar met een goede
bespreking door niemand minder dan Hans Brongers.
Met de Regionale Digitale Fotowedstrijd hebben 9 fotoclubs uit de
Afdeling meegedaan en bij de bespreking van de uitslag was er een
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grote opkomst. Volgend jaar is er weer een Regionale Digitale
Fotowedstrijd en de bespreking is dan op 11 april . Eind maart 2013
moeten de foto's ingeleverd zijn. Guy Ackermans vragen de
verbeterpunten die er zijn, te laten doorgeven aan FK Arnhem.
Mede door de organisatie was de Afdelings Expositie een succes.
Welgeteld zijn er in totaal 1586 bezoekers geweest en er hingen drie
weken lang in de Catherinakerk in Doetinchem 144 foto's van 12
fotoclubs. De expositie was mooi ingericht en de foto's kwamen goed tot
hun recht. Het voorstel wordt gedaan om de foto's die ingeleverd worden
voor de Bondsfotowedstrijd te gebruiken voor de Afdelingsexpositie
zodat er voldoende kwalitatief aanbod is. Bij Foto Nationaal in
Bredevoort hingen 20 series van 5 foto's en er waren 50 tot 75
bezoekers, de opening werd verzorgd door Pieter Herngreen. Het thema
was documentaire fotografie en is dat niet te eenzijdig?
Op 22 september jl. was er in het kader van onze Lezingencyclus bij
de CCWageningen een lezing van Ariane James. een goede spreekster
en een interessante avond. Wellicht heeft dit te maken met het aantal
activiteiten die in deze periode georganiseerd worden. Volgend jaar
hiermee rekening houden.
12)

Vooruitblik voor 2013
De Portfolioavond wordt verzorgd door FC De Oude IJssel.
De Bilderberg avond wordt georganiseerd door FK De Liemers.
De bespreking van de Bondsfotowedstrijd is digitaal geworden. De
organisatie voor deze avond en voor de Lezingencyclus is nog niet
ingevuld. Welke club wil dit op zich nemen?

13)

Wat verder ter tafel komt.
De subsidie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd dient te worden
aangepast naar €250. De vraag is of de organiserende club FK
Arnhem zich hier in kan vinden en het voor dit bedrag kan en wil
organiseren. Dat betekent wellicht dat er geld bijgelegd moet worden
door de fotoclub zelf. De aanwezige bestuursleden van FK Arnhem
nemen dit mee om te bespreken binnen hun club en zullen met Daan
van der Vliet contact hierover houden. Wordt nog vervolgd.

14)

Rondvraag
Het is de bedoeling om een regionale sprekerslijst aan te leggen en
dat sprekers die goed bevallen, op deze lijst komen te staan.
Graag deze sprekers doorgeven aan Guy Ackermans zodat hij deze op
de website kan vermelden. Binnenkort komt bij FC Wijchen Erik
Kellerman een lezing geven over modelfotografie en Jop van Rekum
komt bij het Grenzatelier in Dinxperloo. Dit graag doorgeven aan Guy
Ackermans. Dan kan ook dit op de website vermeld worden.
Het voorstel om de agenda's van de fotoclubs op de website te plaatsen
wordt een goed idee gevonden. Dan kun je ook met elkaar zaken
uitwisselen. Adrie Kraan van FC De Trefkuul, laat weten dat de lezing
door Hans Aarsman op 30 november in Doetinchem is uitverkocht.
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Hierna sluit Daan de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.

Activiteitenkalender 2013:

* 11 april Regionale Digitale Fotowedstrijd
georganiseerd door FK Arnhem. Sluitingsdatum
voor het aanleveren van de foto's is 1 maart.
* 18 april lezing door Ilvy Njiokiktjien in bij FK
De Liemers in Zevenaar.
* 16 mei is Peter van Tuijl te gast bij AFC De
Oude IJssel in Doetinchem.
* Tweede cursus Foto bespreken organiseren.
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