
 
 

Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

1 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV-2020 

 

donderdag 11 maart 2020, 20.00 uur 
 

Wijkaccommodatie "De Velderie" Florasingel 38 te Roermond. 

 
 

 
 
AGENDA 
 
1. Opening  en vaststellen van de agenda. 

2. Notulen van de ALV d.d. 14 & 21 maart 2019 en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag  activiteiten en financiën 2019. 

4. Verkiezing bestuursleden. 

(1) Penningmeester Leen Buijs is afgetreden en het bestuur stelt voor om Hugo van Ool  te 

benoemen als penningmeester, (2) Het bestuur stelt  Marjan van der Heijden voor als bestuurslid 

Communicatie. 

Indien leden zich kandidaat willen stellen, kunnen zij zich tot uiterlijk 5 dagen vóór de ALV melden 

bij het secretariaat van de Fotobond Afdeling Limburg secretaris@fotobondlimburg.nl 

5. Jaarplan 2020 & Begroting 2020. 

6. Rondvraag en Sluiting. 

 

 
Na de jaarvergadering, vanaf 21:00 uur, nemen Rob Boehle en Harry Linschoten ons mee  

in de wereld van de internationale fotowedstrijden (FIAP). 
 

 
 

 

 

  

mailto:secretaris@fotolimburg.nl
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NOTULEN - Jaarvergadering 2019 - Fotobond  Afdeling Limburg 
donderdag 14 maart te Roermond en vrijdag 22 maart te Geleen. 

 
 

Aanwezig: 
(14 maart) 

FK Midden Limburg, FC Océ, FG Weert, FC Venlo, FK Echt, FG eXposure, AFV Blerick, FG 
Reuver, FG F8 (9); 
Patricia Peters (Huis v/d Kunsten), Mary van Rossenberg, Martin Roos, Frans Smets, Frans 
Grommen (gedeeltelijk). 

Afgemeld: 
(14 maart) 

FG Horst a/d Maas (1); 
Leen Buijs. 

Aanwezig: 
(22 maart) 

FG De Kiekkast, FC Voerendaal, Fotof Limburg, FG Maastricht, FC Kiekdoes, FC Grensland 
(6); 
Mary van Rossenberg, Martin Roos, Frans Smets, Frans Grommen (gedeeltelijk). 

Afgemeld: 
(22 maart) 

FG ISO '73, FC Dracula, FC Sittard (3); 
Leen Buijs. 

Afwezig  
zonder 

kennisgeving: 

FK Geleen, AFV Het Motief, AFV Venray, FC Abedia, AFG Tegelen, FK Stein, FC Helden-
Panningen, FC De Heeg, FC De Sluiter, FG Belfeld, FG Tegenlicht, Fot*Art, FG Fotrega, FG 
Interfocus, FC Vossenvuur, FC EyeConnect, FK ZenzR, FK Reflex (18). 

 
 
 
 

item omschrijving door 

1. Opening: 
- Opening door de voorzitter Mary van Rossenberg (ad interim). 
- Welkom alle leden en Patricia Peters (Huis voor de Kunsten).  
- Afmelding penningmeester Leen Buijs. 

 
MRo 

2. Behandeling van de notulen 2018: 
- Verkiezing bestuur: Peter Lambrichts moet zijn Peter Lambrichs. 

 
MRo 

3. Ingekomen stukken: 
- Géén. 

 
MRo 

4. Toevoegen van agendapunten: 
- Géén. 

 

5. Het jaarverslag 2018 : 
Het jaarverslag wordt samengevat door de voorzitter. 
- Jaarverslag werd dit jaar sterk vereenvoudigd en kompact opgezet. 
- Terugblik: Wedstrijden & Exposities (Afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang, Limburg Foto 2018, 

Bondsfotowedstrijd) en Opleidingen & Sprekers (Cursus Jureren door mentor Jan Nabuurs, 
Afdelingsmentoraat door mentor Frans Grommen, Lezingen Annie van Gemert en Bob Luyks). 

MRo 

6. Financieel overzicht 2018: 
De voorzitter behandelt het jaarverslag (wordt uitgereikt). 
Verslag kascommissie: 
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Léon Stroucken van FG Interfocus en Wim Janssen van FK 

Stein, heeft de boekhouding over het boekjaar 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden.  
Dechargeren: Leen Buijs en het Bestuur worden gedechargeerd. 

 
MRo 

7. Verkiezing kascommissie 2019: 
- Nog te bepalen. 

MRo 

8. Verkiezing bestuur: 
- Voorzitter Frans Grommen treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 8 jaren, zijn 

inbreng en de contacten naar de fotoclubs. Het bestuur stelt voor om Mary van Rossenberg te 
benoemen als voorzitter, er hebben zich géén tegenkandidaten gemeld en Mary wordt bij 
acclamatie benoemd. 

- Secretaris Frans Smets is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich géén tegenkandidaten 
gemeld en Frans wordt bij acclamatie voor de volgende periode 2019-2024 benoemd.  

 
MRo 
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- Het bestuur stelt Martin Roos (FG Weert) voor als bestuurslid en wordt bij acclamatie benoemd.. 
- De vacature redacteur website en bestuurslid hebben zich nog géén kandidaten aangemeld. Op korte 

termijn wordt er weer een oproep gedaan. 

9. Activiteitenplan 2019: 
- Afdelingswedstrijd “5-met-Samenhang” bespreking & uitslag en nominaties voor Foto Nationaal op 

30 april in Roermond. 
- Besprekingen van de bondsfotowedstrijd (BFW) op 9 mei in Sittard. 
- Lezing Documentaire Fotografie 12 september in Roermond. 
- Workshop / Portfoliobespreking (werken aan je eigen fotoserie), er worden 3 bijeenkomsten 

georganiseerd. 
- Euregionale Fotowedstrijd: er zal eind april een inspiratiesessie worden belegd voor feedback op de 

fotowerken en wordt gecoacht door een of meerdere professionele fotografen. De fotowedstrijd 
staat open voor leden en niet-leden, fotowerken digitaal insturen en de prints worden door de 
organisatie verzorgd. Opening en randprogramma op zondag 1 september Limburg Museum in 
Venlo. 

- Voornemen van het bestuur om in 2019-2020 om alle clubs te gaan bezoeken om wensen en 
verwachtingen van de clubs te peilen. 

 
MRo 

10. Begroting 2019: 
De voorzitter behandelt de begroting en deze wordt door de aanwezige leden akkoord bevonden. 

 
MRo 

11. Rondvraag: 
- FG Weert: Limburg Foto 2018 trok dit jaar relatief weinig fotografen en had weinig foto's. 
- Patricia Peters: "Fotoproject Kijkje in de Keuken" is op zoek naar fotografen voor het fotograferen 

van de activiteiten tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) 18 t/m 26 mei. 

 

 
 

 Na afloop van de jaarvergadering VOORZITTERSOVERLEG 

 
1. Opening: 

- Opening door de voorzitter Mary van Rossenberg. 
- Doel van de avond is om ervaringen uit te wisselen en om feedback te krijgen op de activiteiten die 

de Afdeling organiseert, enthousiasmeren van de leden, thema's bij de clubs en behoefte aan 
uitwisseling of ondersteuning. 
 

2. Sluit het programma van de Afdeling aan bij de wensen van de clubs en leden? 
- Verzoek om de activiteiten jaarprogramma van de Afdeling te delen bij voorkeur in november. 

3. Enthousiasmeren voor deelname aan de activiteiten: 
- Weinig behoefte aan wedstrijden. 
- Verzoek om uitwisselen van kennis en ervaring van verschillende activiteiten commissies fotoclubs. 

4. Thema's of opgaven bij de clubs: 
- Veel activiteiten door eigen club en/of activiteiten commissie. 
- Eigen clubjury voor Serie 5-met-Samenhang en Bondsfotowedstrijd. 
- Werven nieuwe leden door: (1) duo-expositie (fotografie en schilderwerken), (2) binnen de fotoclub 

opzet van verschillende groepen (natuur, creatief, portret, enz.). 

5. Behoefte aan meer uitwisseling of ondersteuning: 
- Worstelt met nieuwe leden - onervaren vs. ervaren fotografen. 
- Coachen nieuwe leden en hun verwachtingspatroon. 
- Te weinig aanwas nieuwe jonge leden. 
- Opzet van Fotocafé voor Limburg, zoals Fotocafé Kampen of Woerden. 
- Stimuleren contacten en netwerk basis- en middelbare scholen en Kunstencentrum Venlo. 
- Opzetten van Platvorm fotografie. 
- Lezing Smartphone fotografie. 
- Behoefte aan Portfolio bespreking. 
- Activiteiten voor niet-leden, zoals een fotowandeling. 
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JAARVERSLAG 2019 - Fotobond Afdeling Limburg 
 
   Clubs, Leden en ALV 

In 2019 waren in Limburg 37 clubs aangesloten bij de Fotobond, daarnaast waren er 55 individuele 

leden. Op 14 en 22 maart 2019 vond de (korte) Algemene Ledenvergadering  plaats, circa 15 leden 

bezochten de vergadering.  Na afloop vond het voorzittersoverleg plaats. 

Penningmeester Leen Buijs trad terug, het bestuur bestond eind 2019 uit Mary van Rossenberg 

(voorzitter), Frans Smets (secretaris), Hugo van Ool (Penningmeester), Martin Roos en Marjan van der 

Heijden (bestuursleden). 

            Cursussen en lezingen 

Cursus jureren. 
De tweede cursus jureren werd in februari, maart en mei gegeven door bondsmentor Jan Nabuurs.  De 

reacties van de 12 cursisten waren weer positief.  

Lezing Documentaire Fotografie. 

De landelijke groep Fotojournalistiek ontwikkelde de lezing om Documentaire Fotografie te 

stimuleren. Bondsmentor Jan Nabuurs gaf in het kader van deze cyclus in september de lezing. 

Workshop Series Maken. 

Bondsmentor Harry Sikkenk verzorgde in november de eerste bijeenkomst van de 2-daagse Workshop 

Seriematig Werken. De tweede ontmoeting is gepland in januari 2020. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

In mei werd de bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van de Bondsfotowedstrijd van de 

Limburgse fotoclubs werden besproken. De avond in Geleen op 9 mei werd verzorgd door jurylid Hans 

Brongers. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 30 - 35 leden aanwezig. 

Financiële bijdrage Lezingen door Fotoclubs. 

In 2019 werd er door de afdeling een financiële bijdrage verstrekt, die voor alle leden van de Afdeling 

Limburg toegankelijk waren. Bob Luijks (landschapsfotografie) was te gast bij FotoKring Stein en Annie 

van Gemert verzorgde een workshop bij Fotogroep Interfocus. 

     

               Wedstrijden & Exposities 

 
Afdelingswedstrijd Serie 5-met-samenhang. 
In maart-april vond de Afdelingswedstrijd Serie “5-met-samenhang” plaats. Door de leden werden 63 

series ingezonden. Jurylid Jan Dijkshoorn selecteerde  12 winnende series, waarmee deze fotografen 

werden genomineerd voor Foto Nationaal. 
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De 1e prijs ging naar Reinier Mertens (FotoKring Stein), de 2e prijs naar Lucie Scheurs (AFV Blerick) en 

de 3e prijs naar Jan Pieter Lotter Homan (Fotoclub Venlo).  

Bij de wedstrijd Foto Nationaal werden géén series van Limburgse fotografen geselecteerd voor Foto 

Nationaal 2019. 

Euregionale Fotowedstrijd 2019. 

In samenwerking met Verbond van Limburgse Fotokringen (B), Deutscher Verband für Fotografie (D) 

en het Huis voor de Kunsten Limburg werd in 2019 weer een editie van de Euregionale Fotowedstrijd 

georganiseerd met als thema “HEIM”. Van de 254 ingezonden foto’s werden er 51 geselecteerd voor 

de reizende expositie. 

Tijdens de expositieopening in het Limburgs Museum werden de drie beste series (Karl-Josef Gramann, 

Jack Versprille en Harrie Houben) en de drie beste individuele foto’s (Doris Nsiff, Norbert Liebertz en 

Wolgang Röser) bekroond met een prijs. 

Expositie op Maastricht Photo Festival. 

De Fotobond Afdeling Limburg was aanwezig op het eerste Maastricht Photo Festival met een expositie 

op de locatie “Het Landbouwbelang”. Omdat de organisatie snel moest gebeuren, hebben we gekozen 

om de 18 hoogst scorende foto’s van onze leden uit de Bondsfotowedstrijd 2019 te exposeren. We 

kregen veel positieve reacties op de foto’s en onze presentatie op de expositie-ezels. 

 

    Communicatie 
 

De belangrijkste communicatiekanalen die we ingezet hebben zijn: 
 

• de website (www.fotobondlimburg.nl); 

• facebook pagina (https://www.facebook.com/FotobondLimburg/); 

• e-mailberichten gericht aan de secretarissen van de clubs (met verzoek deze door te sturen) 

en aan de individuele leden.  

Het actueel houden en beheren van de website was in handen van Hub Tonnaer. De foto van de maand 
werd verzorgd door Jean-Pierre Cremers.  

Vanwege technische redenen zijn we met onze website overgestapt naar de landelijke website van de 

Fotobond. Verschillende Afdelingen hebben hier al een eigen pagina en wij sluiten hier op aan vanaf 

2020. 

Huis voor de Kunsten. 
In 2019 ontvingen we subsidie van het Huis voor de Kunsten, had een belangrijke rol bij de organisatie 

van de Euregionale Fotowedstrijd en bood praktische ondersteuning voor de opslag en het uitlenen 

van de fotolijsten en voor het innemen van de foto’s bij wedstrijden. 

 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Hugo van Ool 

Penningmeester 
Martin Roos Marjan van der Heijden  

http://www.fotobondlimburg.nl/
https://www.facebook.com/FotobondLimburg/
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Jaarverslag Financiën 2019 - Fotobond Afdeling Limburg 

 

 

 

 

Het overzicht van de Realisatie & Begroting van Inkomsten & Uitgaven 

wordt tijdens de ALV 11 maart 2020 uitgereikt. 

  



 
 

Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

7 

JAARPLAN 2020 - Fotobond Afdeling Limburg 
-concept december 2019- 

(ter vaststelling door de ALV maart 2020) 
 

Algemeen 
In 2019 vonden enkele wisselingen in het bestuur plaats. Begin 2019 nam Frans Grommen (voorzitter) 

afscheid en eind 2019 nam Leen Buijs (penningmeester) afscheid als bestuurslid. Daarnaast was er nog 

steeds een openstaande vacature. 

Gelukkig is het bestuur begin 2020 zijn weer op volle sterkte.  In de ALV maart 2020 vragen we, conform 

de statuten, formeel de instemming voor Marjan van der Heijden en Hugo van Ool als bestuursleden.  

Het bestuur is dan als volgt samengesteld: 

• Mary van Rossenberg (voorzitter) 

• Frans Smets (secretaris) 

• Hugo van Ool (penningmeester) 

• Martin Roos 

• Marjan van der Heijden 

In maart 2020 organiseren we een Algemene Leden vergadering. Het tweede deel van de avond 

nodigen we enkele leden uit die hun sporen hebben verdiend in het FIAP-circuit. 

Cursussen & Lezingen 

Afronding workshops “Seriematig Werken”. 

In januari 2020 vindt de tweede workshop plaats (de eerste was in november 2019) over Seriematig 

Werken. De belangstelling voor de workshops is groot, er zijn 30 deelnemers (in twee groepen). Harry 

Sikkenk geeft de workshops en de deelnemers werken aan een eigen fotoserie. Harry Sikkenk 

stimuleert hen mee te doen met de Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-Samenhang”.   

Mentoraat Natuur & Landschap. 

We programmeren een mentoraat Natuur & Landschap, dat bij voldoende belangstelling in het tweede 

kwartaal 2020 start. Het mentoraat omvat geen uitgestippeld leerplan, maar is een zoektocht die voor 

iedere deelnemer verschillend is. Het verloop van het mentoraat hangt daardoor ook voor een groot 

deel af van de inzet en het enthousiasme van de deelnemers. Centraal staat wat, wil je met jouw 

fotografie bereiken, wat wil je laten zien, met welk doel fotografeer je, enzovoort.  

Cursus Fotobespreken. 

De cursus Fotobespreken is ontwikkeld door de Fotobond voor ervaren clubleden die zich willen 

inzetten om het fotobespreken binnen de eigen club nieuwe impulsen te geven en te verbeteren. We 

programmeren een cursus Fotobespreken, die na de zomervakantie van start kan gaan bij voldoende 

belangstelling.  
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Lezingen & overige Activiteiten 

Lezing Smartphone Fotografie. 

Op 5 februari 2020 geeft Nico Brons een lezing Smartphone Fotografie geven. Nico Brons  heeft 

jarenlange ervaring op dit gebied en heeft in binnen- en buitenland geëxposeerd met iPhone Art. De 

lezing gaat over de geschiedenis en de huidige staat van de Smartphone Fotografie, de werking van 

diverse apps en de kwaliteit van de afdrukken. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

De landelijke uitslag van de Bondsfotowedstrijd 2020 vindt plaats op zondag 29 maart in Druten.  In 

mei of juni organiseren wij een fotobespreking in Roermond. Eén van de juryleden van de 

Bondsfotowedstrijd bespreekt de resultaten van de Bondsfotowedstrijd  van de Limburgse fotoclubs. 

Activiteit in samenwerking met Museum aan het Vrijthof. 

Het museum aan het Vrijthof in Maastricht gaat vanaf het najaar 2019 verder als Fotomuseum. Het 

bestuur heeft contact gelegd met het Museum en er wordt ingezet op een samenwerking. We hopen 

dat de eerste activiteit plaatsvindt in maart 2020, rondom de opening van de expositie van fotograaf  

Jamel Shabazz. 

Wedstrijden & Exposities 

Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-Samenhang”. 

In maart /april organiseren we de Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-Samenhang”. De planning is eind 

januari  aankondiging, inzenden van de series eind maart, jurering begin april, openbare bespreking, 

uitslag en voordracht nominaties eind april. De genomineerde fotografen worden uitgenodigd tot 

deelname aan de landelijke wedstrijd “Foto Nationaal”. 

Het bestuur zoekt nog naar een goede formule om de inzenders feedback te geven op hun serie. Het 

aantal inzendingen was vorig jaar (en hopelijk ook in 2020) zo hoog, dat niet alle series plenair 

besproken kunnen worden. 

Limburg Foto 2020. 

Het is traditie dat de Afdeling Limburg om het jaar een fotomanifestatie “Limburg Foto” organiseert. 

Op dit moment verkennen we de mogelijkheden voor een locatie voor de expositie. De 

beschikbaarheid van de expositie-locatie is bepalend voor de planning. We gaan uit van een wedstrijd 

voor de Limburgse leden van de Fotobond, met een inzendtermijn in het derde kwartaal, bij voorkeur 

in september. De beste inzendingen van de wedstrijd worden geëxposeerd. Aanvullend komt er een 

randprogramma met een lezing en/of workshops.  
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Voorbereidingen voor de Euregionale Fotowedstrijd & Expositie 2021. 

Begin 2020 evalueren we de Euregionale fotowedstrijd & expositie 2019 met de Duitse en Limburgse 

partners.  Het Huis voor de Kunsten vervult een coördinerende rol bij de Euregionale fotowedstrijd. 

Onze insteek is: 

• commitment van de partners voorafgaand aan de start; 

• indien gekozen wordt voor een thema, dan een laagdrempelig thema dat uitnodigt tot 

deelname; 

• openstelling voor niet-leden van de Fotobond voortzetten, daarbij willen we meer gaan 

samenwerken met de lokale kunstencentra; 

• de mogelijkheden om in 2021 samen te werken met Maastricht Photo Festival worden 

verkend. 

Financiële bijdrage Lezingen door Fotoclubs. 

Zoals afgelopen jaren gebruikelijk ondersteunen we lezingen door Fotoclubs, die opengesteld worden 

voor alle leden van de Fotobond Afdeling Limburg, financieel. In principe zijn deze lezingen dan voor 

leden van de Fotobond gratis. De maximale bijdrage van de Afdeling aan een fotoclub is  €100,-  per 

lezing of maximaal 50% van de kosten. 

Communicatie 

De belangrijkste communicatiekanalen voor de Afdeling zijn: 

• de website (www.fotobondlimburg.nl); 

• Facebook pagina (www.facebook.com/FotobondLimburg); 

• emailberichten gericht aan de secretarissen van de clubs (met verzoek deze door te sturen) 

en aan de individuele leden. 

In 2019 is de keuze gemaakt de website van de Fotobond Afdeling Limburg onder te brengen bij 

www.fotobond.nl. Verschillende afdelingen hebben hier al een Afdelingspagina. Per januari 2020 

sluiten wij hier ook op aan. Het maandelijkse digitale afdelingsbulletin komt hiermee te vervallen.  Alle 

informatie is terug te vinden op de Afdelingspagina. 

Om het contact met de clubs te onderhouden, zetten we in op de aanwezigheid van minimaal één 

van de bestuursleden bij de opening van een clubexpositie. 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Hugo van Ool 

Penningmeester 
Martin Roos Marjan van der Heijden 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/
http://www.facebook.com/FotobondLimburg
http://www.fotobond.nl/
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concept Begroting 2020 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

De concept Begroting  wordt tijdens de ALV 11 maart 2020 uitgereikt. 

 


