Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid 5 november 2014 te Didam.
Aanwezige clubs:
 Helios (Wilfred Lubbers en Erik van de Groep)
 FK Duiven (Thijs Verbeek)
 FK Arnhem (Jan Hendriksen en Sietske Ebus)
 FK de Liemers (Jan Dannenberg)
 AFC de Oude IJssel (Jan Henk Schuurman en Truus Jansen-Smeenk)
 Contrast Maas en Waal (Bas Borremans en Peter Martens)
 CC Wageningen ( Norbert Lukkezen)
 Dagelijks bestuur Fotobond (Pieter Herngreen)
Afdelingsbestuur: Guy Ackermans, Henk Ratstaak, Ina Kotterman,
Afmeldingen: Carleen van den Anker (bestuur afdeling), Els Thijssen (persoonlijk lid), FC
Wijchen, FC Objectief, Fotogroep Expo.
1. Welkom en opening door de voorzitter.
Guy Ackermans heet iedereen welkom. Guy deelt mee dat de secretaris van de afdeling Carleen
van den Anker afwezig is. Ina Kotterman notuleert. Guy heet Pieter Herngreen (dagelijks bestuur
Fotobond) welkom.
2. Notulen Afdelingsvergadering 12 maart 2014.
Jan Dannenberg vraagt naar de activiteiten die door de afdeling zouden worden georganiseerd in
2014, o.a. de roadshow en Gelderse Inspiratiedag. Jan Dannenberg vraagt vervolgens waarom de
statuten nog niet op de website van de afdeling staan. Guy legt uit, dat hij lange tijd ziek is
geweest en daarom niet aan het organiseren van de roadshow en de Gelderse Inspiratiedag is
toegekomen. De website van de afdeling in de huidige vorm werkt niet meer, er kan niets meer
gewijzigd worden. Guy heeft een domein naam aangevraagd voor de afdeling Gelderland Zuid en
gaat aan de slag om een nieuwe website te maken. De statuten zullen op de nieuwe website
worden opgenomen. Hierop vooruitlopend zullen de statuten aan de clubs worden toegezonden.
Guy deelt verder nog mee dat de website van de afdeling niet gekoppeld gaat worden aan de
website van de Fotobond.
Norbert Lukkezen vraagt om op de volgende vergadering van de afdeling een reglement van
Orde en de statuten te bespreken. Er is “nog” geen reglement van Orde. Guy zegt toe de
bestaande afspraken op te nemen in een reglement van Orde. Het reglement van Orde en de
statuten worden besproken in de vergadering van maart 2015.
De notulen Notulen worden vervolgens goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Guy geeft het woord aan Pieter Herngreen, lid van het dagelijks bestuur van de Fotobond.
Pieter vertelt, dat de Fotobond een kader is voor de fotografie, passie en hobby van de leden. Er
zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande binnen de Fotobond. O.a. de taakgroep opleidingen is
zeer actief bezig voor de ontwikkeling van de vrije tijd fotografie. Er worden
afdelingsmentoraten gehouden, er wordt contact gelegd met commerciële partijen voor aankopen
met korting. De Fotobond wil de leden zowel in materieel opzicht als in fotografische
ontwikkeling ondersteunen.
Pieter vertelt ook, dat de structuur van het Bondsbestuur aan het veranderen is. De afdelingen
krijgen een prominentere plaats voor het organiseren van activiteiten. Om die reden is het erg

jammer, dat de afdelingen Groningen en Friesland zijn opgeheven. De afdeling Limburg is
daarentegen zeer actief.
Een van de aanwezigen vraagt wat de oorzaak is van het verschil tussen de afdeling Limburg en
de afdelingen Groningen en Friesland. Is dit cultuurverschil? Dit wordt door Pieter Herngreen
bevestigend beantwoord.
Door diverse aanwezigen wordt negatief gereageerd op het annuleren van de besturendag die
gepland was op 23 november 2014. Pieter geeft aan, dat er te weinig aanmeldingen binnen zijn
gekomen. Men kan de dag daarom niet genoeg kostendekkend organiseren. De vraag wordt
gesteld of het misschien goed is dat de afdelingen een besturendag organiseren. (zie punt 6)
4. Vaststelling agenda.
De agenda wordt niet gewijzigd.
5. Verslag vergadering Bondsbestuur Fotobond op 11 oktober 2014.
Onder punt 3. Is e.a. al uitgebreid toegelicht door Pieter Herngreen.
6. Afdelingsactiviteiten.
 Bilderbergavond:
De Bilderbergavond word op 12 november 2014 gehouden bij FK Duiven. De spreker is
Marco Bastmeier.
In de vergadering in maart 2015 bespreken welke club de Bilderbergavond in 2015 gaat
organiseren.


Lezingenclyclus
FK Arnhem komt hier op terug. Ze zijn in onderhandeling met sprekers voor een avond in
het kader van de lezingencyclus.



RDF
FK Arnhem is bereid deze activiteit door te geven aan andere clubs binnen de afdeling.
Daarom het verzoek aan de clubs binnen de afdeling: Wie wil in 2016 in overleg met het
afdelingsbestuur de RDF organiseren? Deze presentatie moet wel in april gehouden
worden. FK Arnhem heeft een draaiboek voor het organiseren van de RDF.
Het is een goed idee het houden van een RDF ook door de te geven aan fotoclubs binnen
andere afdelingen van de Fotobond.



Portfolioavond:
Ina Kotterman geeft aan, dat FK De Liemers in 2015 de portfolioavond wil organiseren.
Guy merkt op dat op de portfolioavond vijf mensen die de beste series foto’s laten zien
worden uitgenodigd in te zenden voor Foto Nationaal 2016.



Afdelings foto expositie:
Jan Henk Schuurman van AFC de Oude IJssel merkt op, dat de Oude IJssel van 7 t/m 27
november exposeert in ’t Brewinc in Doetinchem.
Jan Henk nodigt de afdelingsclubs uit daar in 2015 te exposeren. De expositie moet dan
de eerste drie weken van november gehouden worden. Er kunnen ca. 90 foto’s hangen.
Voordeel van locatie ’t Brewinc is dat er niet steeds iemand aanwezig hoeft te zijn. De
toegang is gratis en de openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van de
bibliotheek.



Afdelingsmentoraten
Guy vertelt, dat er op dit moment door de afdeling Gelderland Zuid twee
afdelingsmentoraten met subsidie van de Fotobond worden gehouden. Peter van Tuijl
verzorgt een algemeen mentoraat en Hans Brongers een mentoraat portret. Er was
voldoende belangstelling voor van de leden binnen de afdeling.
Uit een in 2012/2013 gehouden mentoraat sociaal documentaire fotografie, gegeven door
Peter van Tuijl is de themagroep sociaal documentaire fotografie ontstaan. De themagroep
bestaat uit ca. 10 leden en komt 5 keer per jaar bij elkaar.
Het zou prettig zijn als er uit de deelnemers van bijvoorbeeld het mentoraat portret,
eventueel aangevuld met andere leden binnen de afdeling een themagroep portret zou
kunnen ontstaan.
De afdeling wil in 2015/2016 weer afdelingsmentoraten organiseren. Er zal dan geen
subsidie van de Fotobond worden ontvangen. De afdeling zal dab zelf moeten bijdragen
in de kosten.



Gelderse Inspiratiedag
Guy zegt toe dat het afdelingsbestuur de clubs binnen de afdeling gaat bezoeken om e.a.
te bespreken.



Afdelingsbesturendag
Guy gaat dit oppakken en de clubs mailen met de vraag voor welke onderwerpen interesse
is. Rijst de vraag: hoeveel clubs zijn hierin geïnteresseerd? Het is goed de aandacht met
name te richten op de clubs die nooit naar de afdelingsvergadering komen of aan andere
activiteiten meedoen. Afgesproken wordt in kaart te brengen welke clubs dat zijn.



Fotoweek:
Besloten wordt niets te organiseren in het kader van de Fotoweek.

7. Rondvraag.
Jan Dannenberg vraagt hoe de afdeling er op dit moment financieel voor staat. Guy stelt
voor het antwoord op die vraag door te schuiven naar de afdelingsvergadering in maart
2015. Guy geeft aan voor de jaarvergadering met een beleidsnotitie te komen, waarin de
financiële positie en de financiële risico’s van de afdeling zijn. Ook zal er een
noodzakelijke reserve moeten zijn.
Norbert Lukkezen merkt op dat het bestuur van de afdeling niet op het geld moet gaan
zitten maar waar nodig geld moet gebruiken voor het stimuleren en subsidiëren van
activiteiten. Guy merkt op dat de afdeling waar nodig de achter vang is voor financiële
tegenvallers bij afdelingsclubs.
Peter Martens vraagt of de notulen van maart 2014 op de website kunnen worden
geplaatst. Guy zegt toe, dat deze op de nieuwe website zullen worden opgenomen.


Ina Kotterman stelt voor om voor de volgende vergadering een iets gedetailleerder agenda
op te stellen. De onderwerpen moeten wat meer aanspreken. Wellicht komen dan meer
bestuurders naar de vergadering.

Guy Ackermans sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

