Reglement Landelijke FIAP gespreksgroep
Voorwaarden lidmaatschap FIAP gespreksgroep
1. Toetreden tot de landelijke FIAP gespreksgroep staat open voor leden van
fotoclubs en individuele leden van de Fotobond.
2. Lid worden kunnen zij, die reeds een fotografische FIAP onderscheiding bezitten.
3. Aanmelden bij de coördinator met vermelding van de FIAP onderscheiding.
4. Zij wijzen uit hun midden een coördinator aan. Bij verhindering dient dit aan de
coördinator te worden vermeld.
5. De leden verplichten zich:
- de bijeenkomsten bij te wonen;
- als er werk wordt gevraagd voor FIAP Biennials, dit mee te nemen naar de
bijeenkomsten, wetende dat over het materiaal ca. 6 maanden niet beschikt kan
worden;
- regelmatig nieuw werk ter bespreking mee te nemen. Het aantal werken dat per
bijeenkomst wordt gepresenteerd, hangt af van het aantal deelnemers en wordt
per bijeenkomst bepaald.
6. De leden dienen hun financiële verplichtingen jegens de Fotobond te hebben
voldaan. Bovendien zijn zij verplicht een jaarlijkse bijdrage in de kosten te betalen
en, in voorkomende geval, een aparte bijdrage voor een specifieke activiteit.
7. De coördinator administreert de aanwezigheid van de leden en maakt een kort
verslag van de bijeenkomsten.
Hij rapporteert aan het DB over aanwezigheid, presentaties van de leden en
eventueel optredende problemen.
Hij levert jaarlijks een bijdrage aan de Algemeen Secretaris t.b.v. het jaarverslag
van de Fotobond.
8. De coördinator regelt de zaalruimte waar de bijeenkomsten worden gehouden in
overleg met de Algemeen Secretaris en draagt zorg voor de convocaties.
Hij regelt de financiële zaken met de Algemeen Penningmeester.
Einde lidmaatschap
- Indien een lid van de groep twee maal zonder bericht, of drie keer met bericht
afwezig is. Met persoonlijke omstandigheden wordt rekening gehouden.
- Indien een lid niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen.
- Indien het lid niet langer ingeschreven is bij de Fotobond.
- Indien het optreden van een lid zodanig is dat er naar de mening van de groep of
het DB, aanleiding is het lidmaatschap te laten beëindigen.
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