Notulen Afdelingsvergadering
d.d. 6 maart 2013
Aanwezig: FK Arnhem;FC Helios;FK De Liemers;FC Oog&Optiek;AFC De
Oude IJssel;CC Wageningen;FC De Zutphense;Contrast FC Maas&Waal;Theo
van Vliet(pers. lid);Ria van Broeckhuijsen (pers.lid).
Afwezig met bericht:FK Duiven;FC Objectief en FG Expo;FC Wijchen.
1)

Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom.

2)

Notulen van de vorige keer, 14 november 2012
Bij punt 5:
Punt 3: over de contributieverhoging wordt opgemerkt dat Foto
in Beeld niet opgeheven hoeft te worden omdat dit in ieder
geval een goed bindmiddel is binnen de Fotobond. Er is
duidelijk gekozen door de Fotobond om het blad te laten
voortbestaan en helaas is daar een prijskaartje aan
verbonden.
Bij punt 6 wordt opgemerkt dat het bij geld en activiteiten
niet alleen gaat om de kwantiteit maar dat het ook om
kwaliteit moet gaan.
De opmerking over de ledenadministratie wordt meegenomen voor
de website van de Fotobond.
Punt 11: er wordt de vraag gesteld of het aantal minder
bezoekers aan de diverse activiteiten te maken kan hebben met
de hoeveelheid activiteiten die er in de Afdeling
georganiseerd worden. Wordt het niet wat teveel?
Bij Ariane James is een stuk tekst weggevallen en fotograaf
Kellerman was te gast bij FC De Oude IJssel en dit was een
goede avond.

3)

Ingekomen stukken
Die zijn er niet. Wat er binnenkomt en van belang is, stuurt de
secretaris direct door aan de clubsecretariaten.

4)

Mededelingen
Ruud Mulder van de Fotobond heeft aangegeven om op 13 november
naar de Afdelingsvergadering te komen als gast.
Els Tijssen, Brenda Janssen, Bert Harleman, Janny Wieringa en
Pieter Herngreen zijn voorgedragen als bestuurslid van het
Dagelijks Bestuur van de Fotobond. Els Tijssen gaat Frank
Boots vervangen. Brenda Janssen wordt algemeen secretaris en
vervangt Helmut Gassen en Bert Harleman vervangt Antoon van
Ham, de penningmeester. Zij zullen tijdens de Algemene
vergadering worden gekozen. Pieter Herngreen gaat
beleidszaken doen. Er wordt nog iemand gezocht die
PR& Communicatie kan gaan doen.

5)

Vaststelling agenda
Geen agendapunten toe te voegen
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6)

Jaarverslag financiën 2012
De begroting 2012 moet financieel jaarverslag zijn. In 2012 is
er meer uitgegeven dan begroot, in totaal € 396,22. De
inkomsten zijn wat minder geworden omdat er afgelopen jaar
clubs uit de Fotobond gestapt zijn en daarmee bij de Afdeling
afgemeld, maar daarnaast zijn er ook 2 nieuwe clubs bijgekomen.
Camera Club Oosterbeek is weer opnieuw aangeschoven en FK
Berkelland is een nieuwe club(deze laatste club is onlangs
overgestapt naar Afdeling Twente/JW). Focel heeft de
contributie nog niet betaald. Dat moet alsnog gebeuren, anders
krijgen ze ook geen subsidie voor het organiseren van de
Bilderberg avond.
Het eigen vermogen dat we hebben in de Afdeling is ook bedoeld
als reserve. Deze reserve is niet extreem hoog, twee keer de
inkomsten en meer hoeft ook niet. Soms moet op deze reserve
een beroep gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld als een
bijzondere spreker duurder is dan gebruikelijk. De vraag uit de
vergadering is of in deze gevallen geen extra subsidie gegeven
kan worden? Voor regionale activiteiten moet er geen 'carte
blanche' zijn. Het is toch goed om een limiet aan te geven en
er moet wel een begroting ingediend worden voor regionale
activiteiten.

7)

Verslag kascontrolecommissie
Dit keer was FC De Liemers de controlecommissie. Er waren wat
afwijkingen gevonden bij het salderen omdat de benamingen
anders waren. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en
hiermee zijn de financiën 2012 goed bevonden. De nieuwe
kascontrolecommissie is Ton van Vroonhoven van FC De Liemers en
iemand van FC Contrast Maas&Waal uit Druten.

8)

Verslag vergadering BB Fotobond van 2 maart 2013
Financieel gaat het goed met de Fotobond omdat niet alle
reserveringen gebruikt zijn. Wellicht komt dit door de cursus
'Over foto's gesproken'. De penningmeester adviseert om
landelijk meer activiteiten te organiseren.
Het budget ten behoeve van de Afdelingen wordt per 01-01-2013
verhoogd met €6.000 van €22.000 naar €28.000. De uitgaven voor
het opzetten van de website, is tot nu toe, ruim onder de
helft van de begroting gebleven, ± €12.500.
Wat de website betreft is er nu afscheid genomen van Jumbla.
Wordpress gaat er nu mee verder en er is een nieuwe opzet in de
maak. Het wordt een vast format voor de gehele website.
Vanaf 7 november worden er twee weken testen met testgroep van
gebruikers uitgevoerd en vanaf 1 december krijgen
Afdelingsredacteuren (2 per afdeling!!)een opleiding. Rond half
december gaat de website van start. Het voorstel uit de BB
vergadering is om de afdelingen pas te informeren als de
definitieve datum bekend is.
Taakgroep Opleidingen: de cursus ‘Over foto’s gesproken’ wordt
per 1 januari 2013 uitgebreid naar 5 avonden om meer tijd te
kunnen besteden aan de interactie tussen de docent en de
cursisten. In overleg met het DB kan daar van afgeweken
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worden als de cursus vlak voor de jaarwisseling start. De
subsidie wordt aangepast en de eigen bijdrage wordt hoger.
Penningmeester Anton van Ham en secretaris Helmut Gassen treden
beiden af in 2013. De nieuwe kandidaat penningmeester was
aanwezig en moet nog gekozen worden in de Algemene
Ledenvergadering 13 van april a.s.
De taken van penningmeester en secretaris worden opgedeeld
omdat in de loop der jaren gebleken is dat het erg veel werk is
voor iemand alleen. Er is daarvoor een ‘bedrijfsbureau’ in het
leven geroepen zodat de penningmeester en de secretaris zich
met kerntaken kunnen bezig houden.
De nieuwe penningmeester en secretaris worden ruim ingewerkt.
Er wordt nu nog een DB lid gezocht die de PR en de communicatie
gaat behartigen.
De Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning gaat een Besturendag
organiseren in 2014. Nader bericht hierover volgt nog.
De Taakgroep Wedstrijden & Exposities organiseert de
bijscholing van de mentoren. Dit start in januari 2013.
In de oneven jaren komt er een landelijke activiteit voor de
gevorderde fotografen, zoals BMK en Gespreksgroepen. De even
jaren zijn laagdrempelig,evenals de BMK dag van 10 nov. jl.
Men is ook bezig andere wedstrijden te organiseren, zoals een
themawedstrijd.
Friesland organiseert samen met Groningen de BFW bespreking
2013.
Voor het 100 jarig bestaan van de Fotobond in 2022 is er nu
alvast een Werkgroep opgericht die gaat voorbereiden hoe dit
jubileum te vieren.
Besproken is hoe de Fotobond clubs die geen lid zijn van de
Fotobond kunnen bereiken door te peilen wat ze zouden willen.
PR en communicatie is belangrijk en in april komt hierover een
discussiedag. Misschien is het handig om gebruik te maken van
de sociale media en bij nieuwe clubs zou de Fotobond
voorlichting kunnen geven.
Wim Geerts heeft contact gehad met Adobe en Xando. Zij willen
een dag verzorgen voor leden van de Fotobond over het
bewerkingsprogramma CS6 en Lightroom. De Fotobond regelt de
zaal. Het wordt wel een commerciële aangelegenheid, met
wellicht speciale aanbiedingen. Het aantal bezoekers moet rond
de 150 komen. Wim zoekt nog andere deelnemers, zoals retailers.
Voor informatie of tips graag contact opnemen met Wim Geerts.
De vergadering wilde wel dat de ‘speciale aanbiedingen’
significant goedkoper moeten zijn, anders is er wellicht minder
belangstelling.
Voorzitter van de Taakgroep Wedstrijden & Exposities is Harry
Sikkenk en is te bereiken onder harry@sikkenk.nl.
Er is ook een discussie gevoerd over de Nota Uitgangspunten
voor het Vijfjarenplan 2013-2017.

3

Dick van Groningen (afd. Utrecht)informeert naar de
mogelijkheid om een voorzittersdag(BB-ers) te organiseren
waarin dan tevens agenda’s uitgewisseld kunnen worden.
Harry Sikkenk (Zuid Holland Zuid) deelt mee dat de BMK anders
van opzet gaat worden. Men is van plan om niet de kwantiteit te
beoordelen maar de kwaliteit. Dus dan kunnen er kleinere
series aangeboden worden. Men hoopt hier meer mensen mee te
bereiken. Een jury bepaalt de classificering: namelijk
aspirant BMK, kandidaat BMK of BMK.
Harry vraagt of wij een wedstrijd willen promoten. Hier kun je
een Afdelingsactiviteit van maken. Hiermee kun je een wildcard
winnen voor deelname BMK certificaat. Dit als opstap voor de
fanatieke fotograaf om naar een BMK toe te werken.
Verder vraagt Harry aandacht voor de Fotoweek, een
landelijke activiteit die georganiseerd wordt door het
Nederlandse Fotomuseum en Foam Amsterdam. Deze Fotoweek wordt
gesponsord door de Giroloterijen het thema is 'Mijn familie'.
Het DB moet dit uitrollen naar de clubs toe, want als je
aantoont dat je in die week wat organiseert, wordt dit in de
PR meegenomen. Je kunt je afdeling of club presenteren voor
je stad/dorp. Er komt hierover nog promotiemateriaal van de
Fotobond, vlaggen en dergelijke.
Ondanks dat het Foto in Beeld een duur blad is, wil de Fotobond
dit blad toch handhaven.
9)

Voortgang website van de Fotobond
Het resultaat stemt tot tevredenheid, maar er staan nog wat
onbenulligheden in. Indien jullie fouten of dingen opmerken die
niet goed lopen, deze graag doorgeven aan Guy Ackermans.
De CD van Foto Individueel wordt niet verspreid omdat er
misbruik van gemaakt kan worden.

10)

Afdelingsactiviteiten 2013
De Bilderberg avond met Diana Bokje als bespreker bij Focel in
Elst, was een groot succes. Er waren een hoop foto's die
besproken moesten worden. Op 16 april is de Portfolio
bespreking en op 11 april is weer de Regionale Digitale
Fotowedstrijd. FK De Zutphense organiseert met een bekende
fotograaf de Lezingencyclus. CC Wageningen wil ook een avond
organiseren in het kader van de Lezingencyclus.
Contrast FC Maas&Waal wil in 2014 een Afdelingslezing lezing
organiseren

11)

Foto bespreekcursus 2e ronde
In oktober begint de tweede ronde van de cursus 'Over foto's
gesproken' onder leiding van Peter van Tuijl. De cursus is
uitgebreid met een extra avond, van vier naar vijf.
Nadere informatie over deze cursus wordt binnenkort
rondgestuurd.

12)

Regionale Digi Fotowedstrijd
Deze activiteit dient te worden geëvalueerd te worden.
Voor een regionale activiteit staan vaste bedragen en er moet
ook een begroting ingediend worden. Bij FK Arnhem was er een
begroting gemaakt van €430. Het bestuur van de Afdeling heeft
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toen €250 toegekend omdat dat het gebruikelijke bedrag is. De
vraag is wat voor bedrag de Afdeling aan deze activiteit wil
toekennen. De activiteit gaat dit jaar gewoon door en het
bestuur heeft het geld alsnog toegekend. FK Arnhem stelt dat
drie juryleden nodig zijn wil je kwalitatief en goed een
beoordeling kunnen maken.
Er doen 15 fotoclubs uit de Afdeling mee aan deze wedstrijd en
het bestuur wil deze activiteit ook blijven ondersteunen.
Alleen zal er dan voor dit jaar een begroting ingediend
moeten worden en wordt er na afloop weer geëvalueerd.
Er kan ook de vraag gesteld worden of de fotoclubs zelf ook
niet een bijdrage willen leveren bij deelname aan de RDF.
FK Arnhem heeft er een hoop werk mee en het bestuur van de
Afdeling is ook blij met deze activiteit en de vraag is of deze
wedstrijd niet gerangschikt dient te worden onder een
Afdeling - of een clubactiviteit. Voorwaarde is wel dat voor
zulke activiteiten een kostenneutrale begroting ingediend moet
worden en dat deze begroting dan als voorstel aan de
vergadering voorgelegd moet worden. Te zijner tijd zal er een
procedure gemaakt worden met verwachtingen en het doel van
een activiteit. Het grootste deel van de vergadering is voor
het voorstel.
13)

Foto Nationaal
Deelname aan Foto Nationaal is op voordracht en het voorstel
vanuit het Bondsbestuur is om de portfolioavonden te gebruiken
om kandidaten voor FN te selecteren.

14)

Procedure Lezingencyclus
Voor de Lezingencyclus wordt er per keer een bedrag van € 325,beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend nadat er een
begroting is ingediend bij de penningmeester van de Afdeling.
In principe wordt de Lezingencyclus twee keer per jaar
gehouden, maar bij uitzondering kan dit, met toestemming van
het bestuur,een derde keer.

15)

Voortgang Werkgroep Sociale Documentaire Fotografie o.l.v.
Peter van Tuijl
De nieuwe Werkgroep is nu zes keer bij elkaar geweest.
Aanvankelijk waren er 16 deelnemers, een aantal deelnemers is
afgehaakt. Waarschijnlijk blijft er straks een Werkgroep over
van 10 fotografen. Er wordt seriematig gefotografeerd en de
meeste deelnemers hebben al vorderingen gemaakt.
Kunnen de resultaten op de Afdelingswebsite gepresenteerd
worden? Theo van Vliet zal dit punt meenemen om te bespreken.

16)

Rondvraag
FK Arnhem heeft een terugval van het ledental en ze vragen zich
af of andere clubs daar ook last van hebben. De meeste clubs op
de vergadering aanwezig, hebben geen last van opzeggingen.
Het idee om de fotobesprekingen bij de fotoclubs onder elkaar
uit te wisselen wordt gedeeld. Hoe dat georganiseerd moet
worden moet terug komen op de agenda.
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Foto's voor Foto Online graag opsturen per mail omdat de jury
moet werken met gekalibreerde monitors.
Kan de ledenadministratie van de Fotobond niet via de nieuwe
website ingevoerd worden? De Fotobond heeft dan altijd actuele
standen en er hoeft niet gewerkt worden met het ‘lastige’
Excel documentje van de Fotobond.
Er is een gift van €50 aan Foto 21 overgemaakt door de Afdeling
voor het organiseren van Foto Nationaal in Foto 21 in
Bredevoort.
FC De Trefkuul stelt voor om de foto's die clubs insturen voor
de BFW, te gebruiken voor de Afdelingsexpositie. Dit kan handig
zijn als een club geen of niet voldoende werk kan leveren.
De Bondscamera verzekering is goed en goedkoop. De
tussenpersoon geeft elk jaar subsidie aan de Fotobond.
Is het een idee om op de website van onze Afdeling een
informatiemap maken voor nieuwe clubs, zodat ze kennis kunnen
nemen van de Afdelingsactiviteiten?
17)

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede
reis naar huis.

Besluitenlijstje en aandachtspunten:
*
*
*
*
*
*

Goede sprekers doorgeven Guy Ackermans zodat hij deze op de
website van de Afdeling kan zetten
Secretaris informeert de leden over de nieuwe cursus 'Over
foto's gesproken'
Informatiemapje maken op de website voor de nieuwe clubs
Idee om de besprekingen bij fotoclubs uit te wisselen met
elkaar uitwerken
Voorstel van FC De Trefkuul om foto's van BFW te gebruiken voor
de Afdelingsexpo
Volgende Afdelingsvergadering is woensdag 13 november
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