Aanvulling op de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering
Aan de genodigden voor de algemene ledenvergadering.
Op 21 maart heeft u de uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag
6 april 2019. Via die uitnodiging en vanaf de website kunt u de stukken downloaden die bij de
vergadering gebruikt worden (het AV-boekje).
In de stukken zijn de begrotingen van 2019 en 2020 opgenomen. Het dagelijks bestuur vindt het
nuttig om nog de navolgende toelichting te geven op de cijfers die voor 2020 gelden.
In de algemene ledenvergadering van 2018 is de contributie voor clubleden met ingang van 2019
verhoogd van € 18 naar € 22 per jaar. Deze contributie wordt voldaan door de clubs, en wel naar het
aantal leden dat de club heeft. De contributieverhoging was nodig vanwege een aantal nieuwe
ontwikkelingen die voor een deel eerst een investering vroegen en later tot besparing gingen leiden.
Voorbeelden daarvan zijn de omzetting van de ledenpas van papier naar digitaal en de invoering van
een digitale versie van het blad In Beeld. Beide zaken zijn inmiddels gerealiseerd. Zo zijn in de
begroting van 2020 geen kosten meer opgenomen voor de ledenpas.
Een échte besparing kan gevonden worden in het afschaffen van de papieren edities van In Beeld. Al
voordat de digitale versie In Beeld Online in gang werd gezet, wist het bestuur dat veel leden gehecht
zijn aan het papieren blad. Het bestuur heeft daarom al vanaf het begin aangegeven dat de opstart
van het digitale blad niet vanzelf gekoppeld zou zijn aan het afschaffen van papier. Die beslissing
wordt overgelaten aan de algemene ledenvergadering van 2019.
In de aanloop naar de komende ALV heeft het algemeen bestuur op 16 maart besloten om de
volgende regeling voor te stellen aan de ledenvergadering: De contributie blijft staan op € 22 per jaar
en het blad In Beeld blijft in 2020 op papier verschijnen, echter niet vier maal maar drie maal; de
laatste editie wordt vervangen door twee digitale edities, zodat In Beeld Online vijf keer zal
verschijnen. Die twee keren dat het Onlineblad méér verschijnt wordt het gevuld met de artikelen
die anders in die papieren editie zouden verschijnen, elk aangevuld met extra fotocontent.
In 2019 verschijnt de papieren versie gewoon vier maal.
Door deze regeling sluit de begroting van 2020 precies. In 2020 kan opnieuw beslist worden over
2021, en zo vervolgens.
Het bestuur verwacht dat deze regeling goed tegemoet komt aan de wensen van de vereniging en de
leden.
Uiteraard is dit nog een voorstel. Het is aan de ALV – jullie dus – om hierover een definitieve
beslissing te nemen
Voor alle andere vergaderstukken wordt verwezen naar het AV-boekje. Let ook op de
aanmeldprocedure voor de vergadering die op pagina 2 van het boekje staat.
Met vriendelijke groet,
André van Hooidonk
Algemeen secretaris Fotobond

