Notulen Algemene vergadering Afdeling Zuid
3 november 2010.
Aanwezig: FK Arnhem; FK Duiven; FODO; FC Helios; FK de Liemers; FC Objectief;
FC De Trefkuul; CC Wageningen; Contrast FC Maas&Waal en FG Expo.
Verder de bestuursleden Daan van der Vliet, Jos Wehrens, Henk Ratstaak, Jan Molenveld en
Guy Ackermans.
Afwezig met bericht: Fotocollectief de Zutphense.
1) Welkom door de voorzitter Daan van der Vliet. Hij is erg blij te zien dat de opkomst
groot is.
2) Op de agenda wordt een extra punt toegevoegd als 7a over Foto Nationaal. Voor de
rest is de agenda akkoord.
3) Notulen van de vorige keer, 3 maart 2010.
Dick Bastmeijer staat niet bij de aanwezigen, maar hij was er wel. Foto Nationaal
komt straks aan de orde. Onduidelijk wanneer en waar de opening en bespreking van
de Bondsfotowedstrijd nu was. Ook jammer dat wegens organisatiefactoren de
bespreking van de Bondsfotowedstrijd in de Afdeling niet kon doorgaan.
Bij acties: De bijdrage voor de BMK was € 13 en dat wordt straks in 2011 € 22. Deze
bijdrage is altijd al zo geweest en heeft te maken met de kosten van de jurering. De
jurering vindt nu ook plaats door 5 in plaats van 3 juryleden.
4) Ingekomen stukken.
Een aankondiging van het Stedelijk Museum Vianen dat er van 5 september tot en
met 16 januari 2011 fascinerende stereofoto’s te zien zijn uit heden en verleden.
5) Mededelingen.
Camera Club Oosterbeek (CCO) heeft zich aangemeld als lid van de Fotobond. Dat is
heugelijk nieuws.
Door de discussie binnen het bestuur van FODO vraagt men zich nu binnen de club af
of het nog wel de moeite waard is om lid te blijven van de Fotobond. FODO heeft 65
leden en zij moeten een behoorlijk bedrag afdragen aan de Fotobond.
De clubcontributie verhogen is geen optie. Door de grote bijdrage aan de Fotobond en
de vele sprekers van buiten dreigt er een tekort op de begroting en kunnen zij geen
extra activiteiten meer organiseren. Een van de argumenten in deze discussie is dat
veel leden weinig deelnemen aan Bondsactiviteiten. Dat geldt wel voor meer clubs.
Voor het eind van het jaar wil FODO duidelijk hebben wat ze beslissen: het
lidmaatschap opzeggen of niet.
Twee jaar geleden heeft eenzelfde discussie in FK Arnhem plaatsgevonden en het is
bij veel clubs een terugkerend item. Bij FODO is de contributie € 45 per jaar, terwijl,
zo blijkt bij rondvraag, een bedrag tussen de € 50 en € 100 normaal is. Er volgt enige
discussie over de voor – en nadelen van lidmaatschap van Fotobond. Een van de
nadelen bij opzegging is dat je als fotoclub op een eiland komt te zitten en geen
gebruik meer kunt maken van voorzieningen die de Fotobond verstrekt, zoals een
bijdrage aan een mentoraat.
Het zou jammer zijn als FODO het lidmaatschap van de FB opzegt, want dat betekent
dat zij ook geen lid meer kunnen blijven van de Afdeling. Een advies is dat men ook
individueel lid kan worden van de FB. Een groot voordeel is dat leden bij een foto-
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uitstapje of andere activiteiten verzekerd zijn, ook camera’s kunnen bij de FB
verzekerd worden tegen lage tarieven.
Afgesproken wordt dat Guy Ackermans op de, overigens vernieuwde website van de
Afdeling, de argumenten waarom lid te worden van FB plaatst. Dan kan iedereen dat
eens rustig bekijken. Het is een signaal dat doorgegeven zal worden aan de FB. Vraag
daarbij is wat voegt de FB toe en de leden merken te weinig wat de FB doet. Het is al
eens eerder genoemd, maar een cursus photoshoppen is ook belangrijk om aandacht
aan te geven vanuit de FB.
Het punt van het mentoraat is besproken door Daan op de vergadering van het
Bondsbestuur. Aangeraden wordt om bij te weinig leden in de club die willen
deelnemen aan een mentoraat, samen met leden van andere clubs uit de buurt een
mentoraat te volgen.
Dat wordt al gedaan trouwens. Zo volgen op het moment leden van Contrast FC
Maas&Waal en van enkele leden van FG Ewijk een mentoraat.
FC de Trefkuul volgt nu twee mentoraten. Een tweede mentoraat is een eigen keuze en
moet zodoende door de leden zelf betaald worden. De vraag wordt gesteld of een
mentoraat niet vlugger kan dan om de vijf jaar. Het is zowel belangrijk voor de club
als voor nieuwe (jonge) leden.
6) Verslag Bondsbestuursvergadering
Frank Boots en Simon Ophof waren niet op de vergadering aanwezig waardoor er
geen verslag is van de werkgroep Scholing en over de voortgang van het project Brede
Kwaliteitsverbetering. Financieel staat de FB er goed voor. Er werd gevraagd om de
bondsverzekering onder de aandacht te brengen. Tentoonstellingen, camera’s en WA
verzekeringen van de FB zijn goed.
Na deze reclamezuil merkt Daan op dat de besturendag, georganiseerd door de FB
goed was. Het was een uitverkochte zaal en men wil dit ook in de Afdelingen gaan
organiseren.
De interactieve website die gepresenteerd werd, is nog niet goedgekeurd. Er waren te
veel op– en aanmerkingen op het concept en men heeft de werkgroep de opdracht
gegeven nog eens te kijken of het beter kan.
De bijdrage aan landelijke gespreksgroepen wordt € 22 per jaar. Deelname aan de
BMK is een uitzondering vanwege de hoge jureringskosten. Dat kost meer dan er aan
bijdragen binnenkomt.
Iedere club dient de contributie voor de FB te betalen. Het nieuwe voorstel wordt dat
clubs met meer dan 60 leden € 8 per lid gaan betalen, met een maximum van € 900 per
club. Clubs met minder dan 60 leden gaan € 15 per lid betalen, met een minimum van
€ 75 per club. Individuele leden betalen € 28 per jaar. Volgend jaar komt hierover een
voorstel in stemming.
De bijdrage van € 75 aan bondsmentoraten wordt € 100.
Bij de Bondsfotowedstrijd mogen er maar per club 10 foto’s ingeleverd worden. Dat
was niet in verhouding bij grote clubs. Dat is nu veranderd voor de grote clubs naar 1
foto per lid.
Bij de Stuurgroep Brede Kwaliteitsverbetering worden taakgroepen geformeerd, maar
helaas zijn er weinig aanmeldingen. Nu gaat men op zoek naar gekwalificeerde
vrijwilligers. In de Taakgroep sprekers zitten A. van Zoete, Johan van den Boomen,
Peter van Tuijl, en iemand van FVS. In de Taakgroep bestuurlijke zaken zit Johan
Lintzen. Verder is er een Taakgroep wedstrijd en expositie. De Klankbordgroep
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bestaat uit 3 clubs en 3 personen . Ideeën kunnen doorgestuurd worden naar Johan van
den Boomen.
Het BB vindt dat de presentatie van Foto Nationaal geen samenhang en onvoldoende
uitstraling heeft. Hoe dit te verbeteren wordt door de Taakgroep Kwaliteitsverbetering
meegenomen. De suggestie om meer vrijheid te geven wat betreft presentatie, o.a. met
lijsten en formaten is geen optie omdat dit moeilijk te realiseren is.
De Fotobond staat in 2011 op de Zoom Experience.
7) Terugblik Oxerhofdag.
Het is een zeer geslaagde dag geweest, alleen bleek dat het portretrecht slecht geregeld
is. De toestemming van het model werd achteraf gevraagd, terwijl dat eigenlijk vooraf
geregeld moet zijn. Dat is wel moeilijk, maar dat moet de volgende keer dus goed
geregeld worden door de organisatie van de Oxerhofdag. Over de toestemming van de
modellen achteraf is niets meer gehoord. Over 2 weken wordt er geëvalueerd. Het was
een prima locatie en de dag was goed georganiseerd, helaas kon er door de vele
activiteiten ‘s middags niet meer deelgenomen worden aan de fotowedstrijd.
Was de prijs van € 15 niet te goedkoop wordt gevraagd. Als het € 30 zou kosten,
zouden er ook genoeg mensen zijn die willen deelnemen.
Wellicht is het een idee om het alleen voor onze Afdeling te organiseren.
7a) Foto Nationaal
Er is een afspraak met de Fotobond en het Stadsmuseum van Doetinchem dat er van
5 tot en met 27 februari 2011 een expositie is in het Stadsmuseum. De opening op 5
februari wordt een Afdelingsactiviteit en Daan onze voorzitter, opent. Hopelijk komen
er veel mensen naar toe. De entree is gratis!
8) Bondsactviteiten
Er is een Besturendag geweest op 14 maart jl. Deze was druk bezocht.
Het Holland Image Circuit was ook succesvol en er waren ongeveer 200 bezoekers.
Dat geeft toch wel aan dat het nog leeft. De opening werd gedaan door Jeroen
Dijselbloem
De Portfoliobespreking was een mooie avond in Duiven. Marco Bastmeijer deed de
bespreking.
In Ewijk bij FGE was fotojournalist Erik van ’t Hullenaar en liet eigen werk zien als
Afdelingsactiviteit.
De Bilderberg is in Wageningen op 16 november a.s. met Rob Agterdenbos als
spreker.
De portfoliavond is dan ergens in het voorjaar 2011 bij FC Helios, ook met Rob
Agterdenbos.
De Bondsfotowedstrijdbespreking is in 2011 in maart/april bij FK de Liemers.
De Bilderberg in het volgend najaar wordt door FGE en Contrast FC Maas&Waal
samen georganiseerd.
Voor de Afdelingstentoonstelling dient zich nog niemand aan. Er is wel een mooie
gelegenheid om een Afdelingsactiviteit te organiseren in de Catherinakerk te
Doetinchem. FC de Trefkuul hangt daar van 7 tot en met 21 mei volgend jaar.
9) De FotoGespreksGroep is na een kwijnend bestaan weer nieuw leven ingeblazen en
telt inmiddels 10 enthousiaste leden. De FGG werkt met individuele thema’s om
zodoende de persoonlijke fotografie op een hoger niveau te tillen. Het voorstel om de
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FGG te ondersteunen met een Afdelingssubsidie van € 50, zoals dat in het verleden
ook het geval was, wordt goedgekeurd.
10) Afscheid van Jan Molenveld
In de vorige vergadering heeft Jan aangekondigd na bijna 11 jaar in het bestuur
gezeten te hebben, het stokje te willen overdragen aan een nieuw iemand.
Hij wordt toegesproken door de voorzitter Daan en ontvangt een mooi fotoboek over
Antarctica van Jan Vermeer. Jan kent Jan Vermeer goed want hij is net terug van een
Chinareis samen met Jan Vermeer.
Jan laat weten dat hij wat de Afdeling betreft, niet uit het zicht te zijn en bij sommige
activiteiten betrokken te (willen) blijven. Daan memoreert dat Jan een stille kracht was
binnen het bestuur en hij heeft menige activiteit mede georganiseerd, waaronder in
2006 het afscheid van Kees Tillema, organisatie van de besturendag in 2002 met Peter
van Tuijl, samen met Daan de digitale dag in 2004 georganiseerd en in 2005 de laatste
Bondsdiawedstrijd en de diawedstrijd de Bronzen Klik. Een actief man die naast al
deze activiteiten nog tijd over hield om met zijn foto’s in de prijzen te vallen. Jammer
dat hij vertrekt.
Dan volgt de verkiezing van het nieuwe bestuurslid.
Er is één kandidaat. Ton van Vroonhoven heeft laten weten graag het bestuur te komen
versterken. Daan heet hem, ook gezien zijn digitale en fotografische expertise en de
kundigheid op het gebied van het ontwikkelen en het geven van cursussen, van harte
welkom.
11) FK Arnhem heeft een voorstel ingediend om fotobesprekingen anders te organiseren:
de digitale fotobespreking. Dat zou dan een Afdelingsactiviteit kunnen worden. De
clubs leveren digitaal bestanden aan en een spreker erbij. Clubs kunnen ook meedoen
als de leden individueel foto’s aanleveren, ook zou er eventueel met thema’s gewerkt
kunnen worden. De kosten worden door FK Arnhem op € 450 per avond geschat. Dit
zou volgend jaar oktober al georganiseerd kunnen worden. De penningmeester geeft
aan dat er voor zo’n activiteit een begroting ingediend moet worden en dat het bestuur
en de vergadering dan kan beslissen. Is het een goed idee? De foto’s kunnen wellicht
ook op papier aangeleverd worden, dan kunnen ze ook op de hand bekeken worden.
FK Arnhem gaat het voorstel verder uitwerken en dient dit dan in. Eventuele reacties
graag naar FK Arnhem.

12) Rondvraag
De foto’s van FK Arnhem zitten in de Rondreiscollectie en zij zullen deze 1 jaar
moeten missen.
Wellicht een goed idee om naambordjes te maken voor de vergadering. Guy zorgt hier
voor.
Raymond Rutting en Sacha de Boer komen naar Doesburg bij FODO op bezoek. De
expositie komt in augustus 2011 naar Doesburg. Ze zijn allebei naar de Noordpool en
de Zuidpool geweest en de opbrengst van de entreegelden gaan naar een goed doel.
FC Helios heeft een tentoonstelling in het Streekziekenhuis van Winterswijk van
6 november tot en met eind december.
FGE heeft in het gemeentehuis van Beuningen een tentoonstelling van het boek dat ze
gemaakt hebben van Beuningen. Deze tentoonstelling is te zien tot en met januari
2011.
De landelijke gespreksgroep Journalistiek heeft een tentoonstelling in Breda.
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13) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en wenst
iedereen een goede thuisreis.
De volgende vergaderingen staan gepland voor 2 maart en 2 november 2011.

Actiepunten en overzicht activiteiten 2011:
Secretarissen vragen voor inhoud website
Regels Bondsfotowedstrijd opnemen op de website met de eisen
Naambordjes maken voor de vergadering

Guy
Guy
Guy

Portfolioavond op 28 maart 2011, georganiseerd door FC Helios op 28 maart; spreker
Rob Agterdenbos, in Aalten
In maart organiseert FK de Liemers de bespreking van de Bondsfotowedstrijd
Bilderbergavond in het najaar in Ewijk, georganiseerd door FGE en Contrast FC
Maas&Waal
Expositie van FC de Trefkuul in de Catherinakerk in Doetinchem van 7 tot en met 21
mei
Expositie van FODO in augustus 2011 in Doesburg.
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