Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid 12 maart 2014 te Didam.
Aanwezige clubs:
 Helios (Ina Boers)
 FK Duiven (Thijs Verbeek)
 Fotocollectief de Zutphense (Jim van Itterson)
 FK Arnhem (Louis Berkhuizen)
 FK de Liemers (Jan Dannenberg)
 AFC de Oude IJssel (Jan Henk Schuurman en Coen Heveling)
 Haarts Fotocollectief (Arnold Joost en Gerjo te Linde)
Afdelingsbestuur: Daan van der Vliet, Henk Ratstaak, Guy Ackermans, Ina Kotterman, Carleen
van den Anker (verslag).
Afmeldingen: De Trefkuul, Camera Club Wageningen, FC Oog en Optiek, FC Wijchen, FC
Objectief, Contrast Maas&Waal, Fotogroep Expo, Peter van Tuijl (persoonlijk lid), Els Tijssen
(persoonlijk lid).
1. Welkom en opening door de voorzitter.
Daan van der Vliet heet iedereen welkom. Hij vindt het jammer, dat slechts 7 van de 25 clubs uit
Gelderland-Zuid vertegenwoordigd zijn. Ook betreurt hij het, dat hij om gezondheidsredenen
moet stoppen met het voorzitterschap van de afdeling. Dit besluit heeft hij in een brief aan alle
clubs d.d. 18 februari reeds toegelicht. Gelukkig heeft Guy Ackermans zich bereid verklaard om
Daan op te volgen. We zoeken nog naar een algemeen bestuurslid om het bestuur aan te vullen.
Daan heet speciaal de nieuwe club Haarts Fotocollectief welkom, fijn dat ze er weer zijn.
Jan Dannenberg vraagt of er een quorum nodig is om in deze vergadering besluiten te kunnen
nemen. Hierover staat in de Statuten niets vermeld, dus dit is niet noodzakelijk.
2. Notulen Afdelingsvergadering 12 november 2013.
Daan licht toe, dat de jaarlijkse bijdrage voor de themagroep Sociaal-Documentair op € 50,- is
vastgesteld. Er zijn verder geen vragen, de Notulen worden vervolgens goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: Er zijn afmeldingen ontvangen van 7 clubs en van 2 persoonlijke leden. In de
vergadering zijn eveneens 7 clubs aanwezig. Van de overige 11 clubs is niets vernomen.
De Fotobond zoekt met onmiddellijke ingang naar een secretaris. Er is wel een kandidaat
gevonden voor het eveneens vacante penningmeesterschap. De vorig jaar benoemde secretaris en
penningmeester moesten beiden om persoonlijke redenen hun functie al snel weer neerleggen.
4. Vaststelling agenda.
De agenda wordt niet gewijzigd.
5. Verslag penningmeester.
Alle clubs hebben per mail de financiële stukken ontvangen. Penningmeester Henk Ratstaak licht
deze toe en noemt een aantal uitgaven specifiek. De bijdrage van de Fotobond voor de afdelingen
is verhoogd. Thijs Verbeek (FK Duiven) vraagt waarom de Bilderbergavond en de Lezingcyclus
2012 op de begroting staaan voor 2013. Henk antwoordt dat dit komt doordat van beide
activiteiten nog geen eindafrekening is ontvangen van de organiserende club. De werkelijke

uitgaven zullen dus in 2013 plaatsvinden. Henk zet deze dan op de begroting, omdat hij dat een
duidelijker beeld vindt geven van de uitgaven die op stapel staan.
Jan Dannenberg (De Liemers) vindt het een vertekend beeld geven. Het lijkt zo net of je in het
betreffende jaar veel geld overhoudt en je zou kunnen denken dat veel dingen niet georganiseerd
zijn. Het bestuur belooft er intern nog even naar te zullen kijken.
Wat betreft de begroting: alleen voor het organiseren van een lezing in het kader van de
lezingencyclus staat een standaardbedrag. Eerder is besloten dat de overige afdelingsactiviteiten
kostendekkend moeten worden vergoed. Zodoende schiet een club er nooit iets bij in. Vooraf
moet bij de penningmeester van de afdeling een begroting en achteraf een verantwoording
worden aangeleverd.
Er wordt eigenlijk een tekort van € 500 begroot, in de wetenschap dat sommige posten altijd
lager uitvallen.
Jan Dannenberg wil graag ook iets positiefs zeggen: het geheel ziet er financieel gezond uit.
6. Verslag kascontrolecommissie.
De kas wordt bij toerbeurt gecontroleerd door een club uit de afdeling. Deze keer was Contrast
Maas&Waal uit Druten aan de beurt. De kas is door hen in orde bevonden. Helaas is de club
vanavond niet vertegenwoordigd, zodat er geen nadere toelichting gegeven kan worden. De
penningmeester kan decharge verleend worden. Nieuwe kascommissie: de bedoeling is dus, dat
een club dit op zich neemt en de controle vervolgens door enkele club- of bestuursleden laat
uitvoeren. Thijs Verbeek meldt FK Duiven aan om de volgende kascontrole te verrichten.
7. Verslag vergadering Bondsbestuur Fotobond.
De voorzitters van de afdelingen vormen gezamenlijk het Bondsbestuur. Daan en Guy zijn samen
naar de vergadering geweest. Daan heeft zijn aftreden aangekondigd en Guy voorgesteld als zijn
beoogde opvolger.
De Fotobond is bezig met een proces van modernisering en streeft naar kwaliteitsverbetering. De
inhoudelijke koers is besproken. Aandachtspunten zijn: de blik meer naar buiten richten,
samenwerken met andere organisaties, meer aandacht voor persoonlijke leden. Deze zijn geen lid
van een club, maar rechtstreeks van de Fotobond.
Afdelingen functioneren heel verschillend. In Gelderland Zuid organiseren de clubs veelal de
afdelingsactiviteiten; bij andere afdelingen doet soms het bestuur alles. De Fotobond wil dat
afdelingen autonomer worden, meer bieden aan de clubs en meer op hun specifieke behoeftes
inspelen. Afdelingen kunnen uitwisselen en samenwerken.
In antwoord op een vraag van Jan Dannenberg vertelt Daan dat sommige afdelingen veel meer
organiseren dan wij. Jan wil pleiten voor een Gelderse fotoexpositie. Dit is al een oude activiteit,
die twee jaar geleden voor het laatst is georganiseerd, in Doetinchem. Probleem zijn altijd de
financiën, maar vooral de betrokkenheid van de clubs. Er zijn maar weinig clubs te porren voor
afdelings- of bondsactiviteiten; voor de meesten is de Bond ver weg. Opgemerkt wordt, dat de
stroom van onderop niet vanzelf op gang komt; je zou je als afdelingsbestuuur bij elke club
kunnen gaan voorstellen en vertellen wat je doet (‘roadshow’). We hebben iets te bieden, dit zou
je meer kunnen ‘verkopen’.
Er wordt geopperd om een Gelderse Inspiratiedag te organiseren; we gaan hier nu niet over
brainstormen; er zou eerst een concreet voorstel moeten komen.
De Fotobond-taakgroep opleidingen en sprekers heeft een plan opgesteld om te gaan werken met
afdelingsmentoraten. Deze zijn bedoeld voor persoonlijke leden en voor leden van clubs waar
geen mentoraat wordt georganiseerd. Het bestuur zal zich hierover buigen.

Clubs doen zelf ook op allerlei manieren aan interne scholing en ontwikkeling: mentoraat met
een mentor van buiten de club, mentoraat door gevorderde clubleden, een jaarthema uitwerken
(deskundigheid binnen de club benutten), interne cursus Photoshop.
8. Bestuurswisseling.
Daan treedt af als voorzitter, Guy heeft zich kandidaat gesteld om hem op te volgen. Er hebben
zich geen tegenkandidaten gemeld en ook geen kandidaten voor de vacante functie van Algemeen
Bestuurslid. Guy verklaart dat hij er veel zin in heeft, maar dat hij natuurlijk liever had gezien dat
Daan geen reden had om af te moeten treden. Guy wordt met ieders instemming verkozen en we
blijven zoeken naar nog een bestuurslid. Daan maakt de leiding van deze vergadering nog af.
9. Afdelingsactiviteiten.
Terugblik/evaluatie.
 De Bilderbergavond 2013 werd georganiseerd door De Liemers in Zevenaar. Janny
Wieringa was als bespreker gevraagd. Ze werd wat kritisch benaderd, zeker gaandeweg
de avond. Ze stond echter onder enorme tijdsdruk door de grote hoeveelheid foto’s en het
was tevens haar eerste openbare fotobespreking. Al met al toch een goede avond. Er
wordt weer eens vastgesteld, dat een dergelijke avond staat of valt met de bespreker en
dat het dus voor andere clubs belangrijk is om onderling uit te wisselen wat je van een
spreker vond.
 Afdelingslezing door Bert Verhoeff bij Oog en Optiek in Lunteren. Een heel geslaagde
lezing, waar helaas maar weinig mensen van andere clubs op afgekomen waren. Lunteren
is natuurlijk wel een ‘uithoek’ in de afdeling, maar de wegblijvers hebben beslist iets
gemist.
Vooruitblik.
 Op 29 maart is de landelijke bespreking van de Bondsfotowedstrijd in Haaksbergen.
Hier kan eventueel een jurylid ‘gestrikt’ worden voor een bespreking in onze Afdeling.
Sinds de komst van de DVD’s met al het ingezonden werk van de BFW lijkt hieraan
echter weinig behoefte meer te bestaan.
 Op 10 april organiseert De Oude IJssel in Doetinchem de individuele Portfolioavond met
als bespreker Hans Brongers.
 Op 12 april is de landelijke ALV van de Fotobond (Amersfoort).
 Op 24 april vindt de bespreking plaats van de RDF (Regionale Digitale Fotowedstrijd)
die georganiseerd is door FK Arnhem. Daan merkt op, dat het leuk zou zijn als de
deelnemende clubs ook op deze avond aanwezig zijn.
 Op 1 mei staat een afdelingslezing gepland bij De Liemers in Zevenaar (Jan Banning).
 Voor het nieuwe seizoen: 29 oktober Ruben Smit bij Contrast Maas & Waal; 8 november
BMK-dag; 23 november Besturendag Fotobond.
 FK Duiven heeft zich gemeld om de Bilderbergavond 2014 te organiseren, het wordt
waarschijnlijk een woensdagavond in november. (Inmiddels is deze datum bekend: het
wordt 12 november).
 De Oude IJssel (Doetinchem) is wellicht bereid om in 2015 in plaats van hun eigen
jaarlijkse expositie een keer de afdelingsexpositie te organiseren. Ze gaan dit in hun
clubbestuur overleggen. Als het doorgaat moet deze post weer op de begroting van de
afdeling komen.
 Van 12 t/m 21 september wordt opnieuw een landelijke Fotoweek georganiseerd. Clubs
en de afdeling kunnen eigen activiteiten hiervoor aanmelden.

10. Rondvraag.
Thijs Verbeek vraagt naar een richtbedrag voor de Bilderbergavond. Hiervoor kan hij contact
opnemen met de penningmeester. Er staat geen vast bedrag meer voor, de vergoeding zal
kostendekkend zijn. Thijs meldt tevens dat ontvangen uitnodigingen vaak te groot zijn om door te
sturen per mail. Ook vraagt hij om tips voor een goed websiteprogramma.
Coen Heveling dringt er nogmaals op aan om goede of minder goede ervaringen met sprekers op
een lijst op de website te zetten. Andere clubs hebben daar wat aan.
Coen meldt ook dat zijn club benaderd is door clubs uit Kleef en Nijmegen voor een
grensoverschrijdend weekend Fotofestival Rhein-Waal in het Kulturhus Kleef. De datum is nog
niet bekend, het wordt steeds uitgesteld.
Tenslotte neemt Guy met een speech en een kado (het fotoboek Via Pan Am van Kadir van
Lohuizen) afscheid van Daan en bedankt hem voor al zijn goede werken voor de afdeling sinds
maart 2009.
Afspraken:
 Het bestuur zal zich buigen over de manier van financiële verslaglegging.
 FK Duiven doet de eerstvolgende kascontrole.
 De Statuten van de afdeling komen op de website.
 Het bestuur zal zoeken naar manieren om clubs meer te betrekken bij de afdeling.
Wellicht is een Gelderse Inspiratiedag een optie.
 De Oude IJssel gaat intern bespreken of ze in 2015 een afdelingsexpositie organiseren.
 Het bestuur blijft zoeken naar een Algemeen Bestuurslid.
 Het bestuur gaat aan de slag met het voorstel voor een afdelingsmentoraat.

