Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid, 4 november 2015, Didam
Aanwezig:
 Fotokring Arnhem (Sietske Ebus en Jan Hendriksen)
 De Oude IJssel (Coen Heveling en Marjan Rosendahl)
 Helios (Ina Boers)
 Contrast Maas en Waal (Bas Borremans en Peter Martens)
 Camera Club Wageningen (Frits Weener)
 De Trefkuul (Lucas Flohr)
 Meer Licht (Sanne van Dooremalen)
 FC Nijmegen (Willy Bomert)
 FK De Liemers (Ina Kotterman)
 Bestuur (Guy Ackermans, Henk Ratstaak, Ina Kotterman, Carleen van den Anker)
Afmeldingen:
 Peter van Tuijl (persoonlijk lid)
 FK Duiven
 Shooters
 Oog en Optiek
1) Welkom en opening door de voorzitter
2) Notulen afdelingsvergadering 11 maart 2015
Frits Weener vraagt volgende keer de pagina’s te nummeren.
De beleidsnota financiën wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering (2 maart 2016).
Ina Boers vraagt naar de stand van zaken rond het fotografencafé in Nijmegen. Guy heeft gehoord,
dat de intiatiefnemer Jos Wehrens door ziekte van zijn vrouw vertraging heeft opgelopen. Hij gaat
het nu weer opstarten.
Sietske Ebus meldt dat de website van de Afdeling Gelderland Zuid gevonden kan worden via een link
op de site van de Fotobond.
Actielijst:
Guy meldt dat hij als voorzitter nog niet aan alle taken toegekomen is. Hij heeft diverse activiteiten
opgezegd, waardoor hij meer tijd hoopt te kunnen besteden aan het voorzitterschap. Onder andere
wil hij meer clubs gaan bezoeken. Enkele clubs zijn al bezocht: FG Ewijk wilde graag een gesprek over
de voor- en nadelen van het Fotobondlidmaatschap. Zij wilden uit de Fotobond gaan, maar hebben
zich voorlopig weer bedacht. Ze willen niet aan wedstrijden meedoen. Meer Licht is onze oudste club
(122 jaar).
Het Huishoudelijk Reglement komt volgende keer mee met de vergaderstukken. Het kan dan in de
vergadering worden vastgesteld.
De Inspiratiedag komt eraan (22 november).
Themagroep Portret gaat starten met de mensen die aan het Mentoraat Portret hebben meegedaan.
Waarschijnlijk zal de eerste bijeenkomst nog met mentor Hans Brongers zijn. De groep moet zelf
vaststellen hoeveel leden ze willen en of ballotage nodig is. Het doel van zo’n groep is thematische
aandacht (meestal meer dan bij een club), onderlinge uitwisseling op een hoger niveau.
De expositie Foto Nationaal hangt van 6 februari tot 6 maart in Foto21 in Bredevoort.
Er lopen weer twee afdelingsmentoraten: opnieuw Algemeen met Peter van Tuijl en Natuur met
Andrea Gulickx. Volgend jaar zullen deze vroeger aangekondigd worden, nadat vooraf op de
maartvergadering de belangstelling gepeild is. Coen Heveling merkt op dat er bij het mentoraat
Natuur erg veel macrowerk is.
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3) Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen Ingekomen stukken.
Mededelingen. Frits Weener licht de procedure toe van de Bilderbergavond op 10 november bij
Camera Club Wageningen. Naast de afdrukken in passe partout moeten de beelden ook digitaal
ingezonden worden voor de ondersteunende projectie. Er worden ter plekke geen opnames
gemaakt.
Op 5 november is er een lezing bij Natuurfoto Rivierenland; deze club is geen lid van de Fotobond en
is een andere dan Beeldgenootschap Rivierenland die wel lid is en bij onze afdeling hoort.
4) Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld; de voorzitter deelt hierbij mee dat er nog geen begroting is voor de
Inspiratiedag. De insteek is dat deze min of meer quitte zal spelen. De vergadering gaat akkoord met
een kleine investering door de afdeling. Vanuit een eerdere ALV ligt er immers de wens om dergelijke
activiteiten te organiseren (mede) om iets te doen met onze financiële reserves.
5) Verslag BB-vergadering (Bondsbestuur Fotobond)
Het Bondsbestuur (BB) bestaat uit de voorzitters van alle 16 afdelingen. De term BB+ wordt gebruikt
voor het Bondsbestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de taakgroepen. De vergadering van
oktober is verschoven naar 14 november en de BB-vergadering van februari is al besproken in onze
maartveragdering. Er is nu dus geen actueel verslag aan de orde. Guy licht een aantal zaken toe die in
de Fotobond spelen. Voortaan zullen we de stukken voor BB-vergaderingen doorsturen naar de
clubs. Als er vragen zijn, kunnen die vooraf naar Guy worden gestuurd als input voor de vergadering.
Er staan een aantal veranderingen op stapel in de opzet van Foto Nationaal, o.a. in wie er
uitgenodigd worden en in de toegestane vorm en afmetingen van de te exposeren werken. Men wil
meer variatie. Hierover moet nog in het BB worden besloten. FN is eigenlijk geen wedstrijd (hoewel
dat vaak wel zo wordt ervaren), maar een expositie waarvoor een jury de beste 13 series selecteert.
Ook BMK (Bondsmeesterklasse) is geen wedstrijd, maar een gespreksgroep. Door de strenge
ballotage ervaren velen de BMK-titel toch als een eretitel.
De Taakgroep Wedstrijden is bezig met een nieuw reglement prestatie onderscheidingen. Volgens
Coen Heveling wil men meer mensen prikkelen om aan wedstrijden mee te doen, maar er is altijd
maar een beperkte groep winnaars. Dus zijn er extra onderscheidingen nodig, voor ‘strepenjagers’.
Niet iedereen vindt dit leuk en/of noodzakelijk.
Frits Weener licht de opzet van het HIIC (Holland International Image Circuit) toe. Camera Club
Wageningen is een van de vijf organiserende clubs. Er wordt gewerkt met acceptaties, bij een
bepaald aantal door een jury toegekende punten. Uit de hoogste behaalde puntenaantallen worden
de winnaars gekozen.
De Fotobond gaat een fotoboek uitgeven. Nico Brons gaat uit het dagelijks bestuur. Er komt een
nieuw reglement voor de subsidiering, meer afgestemd op de hoeveelheid activiteiten die een
afdeling organiseert. Harry Sikkenk heeft een brief gestuurd met kritiek op de BMK.
6) Afdelingsactiviteiten 2015 en 2016
Terugblik op de georganiseerde activiteiten
 24 maart 2015; Afdelingslezing door natuurfotograaf Theo Bosboom bij CCW in
Wageningen. Erg boeiende en drukbezochte lezing.
 23 april 2015; Bespreking RDF (Regionale Digitale Fotowedstrijd voor clubs); organisatie FK
Arnhem, voor de vierde keer. Oorspronkelijk was de RDF een intiatief van Jan Tuinman, hun
vorige voorzitter. De door een club ingezonden foto’s moeten een thematische samenhang
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hebben. Er wordt door de clubs enthousiast aan meegedaan; na een aarzelende start waren
er steeds rond de 14 deelnemende clubs.
19 mei 2015; Portfolioavond bij De Liemers in Zevenaar. Deze avond, waar individuele
(club)leden hun portfolio kunnen laten bespreken, was niet erg druk bezocht. Pieter van
Leeuwen is een hele goede bespreker, maar men vond hem ditmaal iets minder op dreef dan
eerder op een clubavond was ervaren.
22 september 2015; Afdelingslezing door Danielle van Zadelhoff bij FK Arnhem. Deze ‘rising
star’ is nog een beginner op het gebied van presentatie van haar werk. De lezing was
interessant en ze had mooi werk, maar het verhaal was nogal kort. Helaas was er niet zoveel
publiek op af gekomen.
2 oktober 2015; opening Afdelingsexpositie bij De Oude IJssel in Doetinchem. Op deze
mooie expositie met een boeiende opening door Peter van Tuijl, hing divers werk van 8
clubs. De deelname had op zich wat meer mogen zijn, maar de ruimte was vrij beperkt.
Coen Heveling vond het jammer dat het werk op een bovenverdieping hing. Zijn voorkeur
zou uitgaan naar de bibliotheek, omdat daar meer mensen komen.

Vooruitblik op en verdelen van komende activiteiten
 10 november 2015; Bilderbergavond bij Camera Club Wageningen. De bespreker is Jan
Nabuurs. De organisatie is rond. Frits Weener benadrukt dat tot en met het weekend de
digitale beelden kunnen worden ingestuurd. Niet elke club wil dit; de consequentie van niet
insturen is dat je beelden niet geprojecteerd worden tijdens de bespreking van de prints op
het presentatiebord.
 22 november 2015; Inspiratiedag in ’t Venster in Wageningen. Er komt een ochtendblok en
een middagblok, met ieder vier lezingen/workshops. Tussen de middag een lunch en een
tweedehands fotospullenmarkt. Organisatie: afdelingsbestuur. Als dit experiment goed
bevalt, doen we het volgend jaar (2016) weer.
 6 februari tot 6 maart 2016; Foto Nationaal hangt in Foto21 in Bredevoort. Organisatie van
de locatie: afdelingsbestuur.
 10 maart 2016; Afdelingslezing Bas Meelker; organisatie FC Shooters, Beuningen. Eventueel
organiseren ze de lezing samen met andere clubs uit hun omgeving.
 12 april 2016; bespreking RDF. De organisatie van deze wedstrijd voor clubs is van FK
Arnhem overgenomen door FC Objectief uit Ede. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1
maart 2016. Frits Weener stelt een vraag over de jurering. Deze werd door de juryleden thuis
gedaan met behulp van hun eigen apparatuur. Frits benadrukt dat juryleden wel allemaal
hetzelfde beeld moeten zien om tot een eerlijke beoordeling te kunnen komen.
 18 mei 2016; Portfolioavond (individueel) bij De Zutphense, Zutphen. De bespreker is nog
niet bekend.
 21 september 2016; Afdelingslezing Maarten Corbijn bij Oog en Optiek in Lunteren. De
Oude IJssel heeft hem ook ooit als spreker gehad; zijn werk is goed, maar zijn verhaal vonden
ze iets minder sterk.
 9 november 2016; Bilderbergavond bij De Oude IJssel (Doetinchem). De bespreker is nog
niet bekend.
Van een afdelingslezing kan desgewenst een openbare activiteit worden gemaakt. Eventueel een
klein bedrag aan toegang vragen. De activiteit kan dan aangekondigd worden in de diverse media
(krant, facebook, twitter enz.) en zo maak je tevens reclame voor je club.
Voor de organisatie van de afdelingsexpositie heeft zich nog geen club gemeld. Het probleem is
vooral het vinden van een geschikte ruimte. Frits Weener oppert om hotel De Wageningse Berg te
proberen, Ina Kotterman noemt Coda in Apeldoorn, en Coen Heveling noemt de galerieruimte in de
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Dru in Ulft. Frits vraagt aan de aanwezige clubs welke expositiemogelijkheden zij voor hun eigen club
hebben. De Liemers heeft een permanente expositie in het ziekenhuis, die elk kwartaal wisselt. CCW
had ooit permanent twee etalages in de binnenstad, nu in de winter in een gesloten ijssalon. Een
expositie van Contrast Maas en Waal in het kader van Cultuurprijs Maas en Waal leverde veel nieuwe
leden op, meldt Peter Martens. Ina Kotterman vraagt of clubs eventueel belangstelling hebben om
samen eens iets te organiseren. Sommige clubs doen dat al.
FC Nijmegen legt alvast in de week dat zij in 2017 25 jaar bestaan. Ze zouden dan wellicht een
afdelingslezing willen organiseren. Voor jubilea kan subsidie worden aangevraagd bij de Fotobond
(landelijk). Dat geldt ook voor De Oude IJssel (40 jaar in 2018) en CCW (50 jaar in 2018).
7) Rondvraag
Ina Kotterman vraagt naar de besturendag die door de Fotobond zou worden georganiseerd in/voor
de afdelingen. Dit was ooit een initiatief van Jan Ros (Taakgroep bestuurlijke ondersteuning), maar er
is tot nu toe niets meer over vernomen.
Frits Weener vraagt of de stukken ongeveer een maand vantevoren aan de clubs kunnen worden
gestuurd. We doen ons best, maar dat is niet altijd mogelijk.
Frits vraagt ook naar het beleid van de Fotobond rond de medailles die uitgereikt werden aan
winnaars bij wedstrijden. Het HIIC kocht ze daar altijd, om uit te delen aan de Nederlandse winnaars,
maar de Fotobond geeft deze niet meer uit. Moeten dit nu certifcaten worden?
Frits inventariseert bij de aanwezige clubs hoe het zit met de animo van hun leden om aan
wedstrijden deel te nemen. Bij de meeste clubs is de belangstelling matig en moet er soms hard aan
getrokken worden. Coen Heveling is tegen digitale wedstrijden. Een foto is een print, volgens hem.
Anderen vinden juist het gesjouw met prints teveel gevraagd. Clubs houden vaak selectieavonden
voor wedstrijden. Foto Individueel gaat niet meer via de clubs; iedereen kan zijn/haar foto’s
individueel uploaden. Volgens Coen zou de clubsecretaris het uploaden ook centraal kunnen
organiseren. Sanne van Dooremalen vindt het gezamenlijk meedoen aan de RDF leuk en goed voor
het gezamenlijke gevoel in de club. Ook het thema van de Fotoweek (Kijk mijn straat!) hebben ze in
haar club behandeld; leden zijn daarna sneller geneigd om in te zenden.
8) Sluiting

De volgende afdelingsvergadering is op woensdag 2 maart 2016
in Zaal Luiking, van Voorstweg 1, 6941 RV Didam.

Actielijst Afdelingsbestuur
 Huishoudelijk Reglement
 Clubs bezoeken
 Organisatie Inspiratiedagen
 Themagroep Portret opstarten
 Beleidsnotitie financiën
 Afdelingsmentoraten organiseren en begeleiden
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