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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Uitnodiging:
De Algemene LedenVergadering (ALV) wordt dit jaar schriftelijk gehouden.
Wij nodigen u hierbij uit daaraan deel te nemen.
Wij zijn ons bewust van het feit, dat dit niet volgens de regels is, maar het is dan ook een
bijzonder jaar, met bijzondere maatregelen.
Er is de noodzaak en wettelijke verplichting, tot het houden van een jaarlijkse ledenvergadering.
Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om te handelen in het verlengde van hetgeen de leden
besluiten.
Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden en het ontbreken van een vaccin tegen het
Coronavirus, vinden wij het niet gepast om onze leden op te roepen om bij elkaar te komen in
een jaarvergadering. Graag leggen wij u uit, hoe wij denken dat een en ander in goede banen is
te leiden.
De vergadering vindt schriftelijk plaats. Echter via vergadersoftware ‘Zoom’, de Pro-versie, zullen
er, indien nodig, één of meerdere voorafgaande info-sessies worden gehouden om e.e.a. toe te
lichten. Voor deelname aan deze info-sessies dient u zich per e-mail aan te melden bij het
Bondsbureau, bondsbureau@fotobond.nl tot uiterlijk 22 augustus.
Er zijn 2 info-sessies voorzien, waarbij het maximum per sessie is gesteld op 90 deelnemers,
naast de leden van het Dagelijks Bestuur van de Fotobond. De sessies staan gepland op
zaterdagochtend 29 augustus en 5 september. De sessies starten om 10:00 uur, de
verwachtte duur is 2 uur. Bij opgave, maximum 1 persoon per club, dient u uw voorkeur op te
geven. Vol is echter vol.
Het Bondsbureau, Gerda Gallé, informeert u over de haalbaarheid van uw keuze.
Een kwartier vóór de begintijd gaat het virtuele wachtlokaal van de sessie open en kunt u zich
aanmelden, op de manier zoals aangegeven in de e-mail die de uitnodiging bevat.
In dit boekje vindt u de agenda en deel 1 van de bijlagen voor de vergadering. Vóór de
infosessies wordt een aantal stukken nagezonden.
Wat verwachten wij van u!
1. Ontvangen en lezen van de stukken in het ALV-boekje
a. Hierdoor zullen er ongetwijfeld vragen opkomen.
b. Die vragen vermeldt u in de aanmeldingsmail voor de info-sessie.
2. Deelname Info-sessie
a. Als u aan één van de infosessies wilt deelnemen, mailt u dat uiterlijk 22 augustus
aan bondsbureau@fotobond.nl
b. U vermeldt uw volledige naam, de naam van uw club en uw functie binnen de club,
of u geeft aan, dat u persoonlijk lid bent, waarbij u uw lidnummer vermeldt.
c. U geeft uw voorkeurssessie op.
d. Het Bondsbureau informeert u aan welke infosessie u kunt deelnemen.
e. U krijgt van mij een aantal dagen vóór de infosessie een e-mail met een link naar
de zoom-vergadering.
f. Om deel te kunnen nemen heeft u een geschikt middel nodig. B.v. een pc, een
laptop, een tablet of smartphone.
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g. Als u niet beschikt over de Zoom-software, dan installeert u dat op uw apparaat
naar keuze, door de gratis versie te downloaden van: https://zoom.us/meetings/
h. Tijdens de info-sessie kan uw stem worden gehoord. Wij kunnen uw microfoon aan
of uit zetten. Wat u zegt wordt door alle aangesloten deelnemers gehoord.
i. Wijzigingen in het beleid naar aanleiding van de info-sessies worden verwerkt in de
vergaderstukken waarover u later kunt stemmen.
3. Schriftelijke ALV
a. U ontvangt uiterlijk 12 september het stemformulier, waarin de input van de infosessies is verwerkt.
b. U vult het stemformulier, geheel in, voorzien van uw naam, de naam van uw club
en uw functie binnen de club, of uw persoonlijk lidmaatschap.
c. U stuurt daarna het ingevulde stemformulier uiterlijk 19 september op naar:
secretaris@fotobond.nl Formulieren die na die tijd binnen komen, kunnen niet
worden verwerkt in de resultaten.
d. De uitkomst van de stemming zal worden verwerkt en gepubliceerd op de website.

e. Deze stemming geldt als een normale Algemene Ledenvergadering.
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Vergaderpunt 1: Notulen van de ALV van 6 april 2019
Notulen van:
Datum:
Locatie:

Algemene Ledenvergadering
6 april 2019
De Amershof, Amersfoort

Verspreiding:

Aan alle leden

Presentielijst:
Afdeling / Groep

Naam

Titel

Functie

Dagelijks Bestuur

Lam, Oege

Algemeen Voorzitter

Dagelijks Bestuur

Hooidonk, André van

Algemeen Secretaris

Dagelijks Bestuur

Hugo Vollebregt

Algemeen Penningmeester a.i.

Dagelijks Bestuur

Houtsmuller, Barend

Fotografie

Dagelijks Bestuur

Tom Meerman

Fotografie a.i.

Dagelijks Bestuur

Sens, Cora

Ex-Dagelijks Bestuur

Tijssen, Els

Ex-Dagelijks Bestuur

Ham, Antoon van

ELFB

Ex-Dagelijks Bestuur

Gassen, Helmut

ELFB

PR en Communicatie
EVFB

Afdelingen:
Afdeling 03- Drenthe

Keulen, Mark van

Afd. Voorzitter

Afdeling 03- Drenthe

Zalk, Nella van

Afd. Secretaris

Afdeling 04- Transijssel / AFV
Epe
Afdeling 06- Gelderland Zuid

Koekkoek, Ed

Afd. Penningmeester

Waterman, Marcel

Afd. Voorzitter

Afdeling 07- Utrecht – ‘t Gooi

Slot, Ruud

Afdeling 07- Utrecht – ‘t Gooi

Dam-Baggen, Rien van

Afd. Voorzitter / Afd.
Penningmeester
Afd. Secretaris

Afdeling 10- Amsterdam

Boomen, Johan van den

Afd. Voorzitter

Afdeling 11- Zuid-Holland Noord

Willemse, Peter

Afd. Voorzitter

Afdeling
PL
Afdeling
PL
Afdeling
West
Afdeling

12- Zuid-Holland Zuid /

Hofman, Marion

Afd. Voorzitter

12- Zuid-Holland Zuid /

Dalm, Eddie

Afd. Penningmeester

15- Noord-Brabant

Jan Versteeg

Afd. Penningmeester

17- Limburg / FK Echt

Rossenberg, Mary van

Afd. Voorzitter

Afdeling 17- Limburg / PL

Smets, Frans

Afd. Secretaris

Afdeling 17-Limburg / FK Echt

Buijs, Leen

Afd. Penningmeester/Clubvoorzitter

Operationele organen:
Taakgroep Wedstrijden en
Exposities
Taakgroep Wedstrijden en
Exposities
Taakgroep Wedstrijden en
Exposities / FC ‘59
Bondsbureau

’s-Gravendijk, Rob

ELFB

Gallé, Gerda

ELFB

Coördinator BondsFotowedstrijd en
Foto Documentair /Clubvoorzitter
Ledenadministratie

Redactie In Beeld en IBO/
Ned.A.F.V.

Broekman, Wim

VLFB

Hoofdredacteur

Albers, Frans
Wildering, Gert

Voorzitter, coördinator Foto Online
en Foto Individueel
Coördinator Foto Nationaal

Landelijke Groepen:
LG BMK

Sikkenk, Harry

Coördinator

LG FIAP / FG Aurora

Balken, Marcel van

Coördinator

LG Camera Natura

Stijn, André van

Coördinator
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Clubs:

Titel

Functie

FC Almere

Benders, Arjen

Clubpenningmeester

FC De Hoeksche Waard

Bodegom, Cees van

Clubsecretaris

FK Echt

Boehle, Rob

Lid

AFV Epe

Geerts, Wim

Interfocus

Grommen, Frans

De Essentie

ELFB

FC Optiek

Groningen Schinkel, Dick
van
Haverkamp, Hans

FC ‘59

Heijdt, Theo van der

ELFB

Lid

FC Iris

Hulten, Ad van

VLFB

Lid

De Essentie

Jeukens, Dick

Clubvoorzitter

De Essentie

Kuijer, Astrid

Clubsecretaris

FC Positief

Loon, John van

Lid

Ned. A.F.V.

Lykles, Carien

Clubsecretaris

Foto Flash Vianen

Meijers, John

Clubsecretaris

FC Het derde Oog

Nieuwenhuijzen, Leen van

Clubvoorzitter

FC De Hoeksche Waard

Opmeer, Bas

Lid

Fotogein

Raaij, Willibrord

Clubsecretaris

C.C. Wageningen

Ruiter, Renk

AFV Epe

Slochteren, Roely

Clubpenningmeester

FG Aurora

Treffers, Chris

Lid

FC de Schelfhorst

Tusscher, Rob ten

Lid

Fotogein

Verweij, Ton

Clubvoorzitter

FC ’t Gooi

Vogelzang, Jan

Clubvoorzitter

FG Hoogeveen

Voorde, Mirelle ten

Bestuurslid

Fomo

Wiel, Marielle van

Bestuurslid

FC ‘59

Zanten, Claudia van

Lid

Bout, Tineke

Lid

Halbach, Willem

Lid

Jager, Jan de

Lid

Noij, Geert

Lid

Riet, Fieke van ‘t

Lid

ELFB

Lid
Lid
Lid
Lid

VLFB

Lid

Persoonlijke leden:
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1. Opening
a. De voorzitter, Oege Lam, opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.
b. Hij stelt de al bestaande leden van het dagelijks bestuur voor. Ook zijn er twee
bestuursleden ad interim. Zij worden kort voorgesteld:
i. Hugo Vollebregt, was het afgelopen jaar Algemeen Penningmeester a.i. van de
Fotobond.
ii. Tom Meerman, gaat Barend Houtsmuller opvolgen als DB-lid met de portefeuille
“Fotografie”.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Het Tweede Spoor: de Ontwikkelgroep, die vervolg zou geven aan Het Tweede Spoor,
heeft na de vergadering van het Bondsbestuur in november 2018, de opdracht
teruggegeven. Daar waren een drietal redenen voor:
i. de groep slaagde er niet in een projectleider te vinden.
ii. de leden van de groep hadden te weinig tijd om invulling aan het project te geven.
iii. de groep voelde zich onvoldoende gesteund door het Bondsbestuur.
Het DB heeft met de groep gesproken en toestemming van het Bondsbestuur gekregen om
de uitvoering van Het Tweede Spoor zelf ter hand te nemen, waarover later meer.
b. Foto Documentair:
i. Rob ’s Gravendijk, voorzitter van de taakgroep Wedstrijden en Exposities geeft
een toelichting:
1. Er was € 3.000,00 begroot voor deze wedstrijd. Er hadden slechts 39
mensen series ingezonden. De taakgroep vond de uitgave niet in verhouding
staan tot het aantal deelnemers en besloot de wedstrijd niet door te laten
gaan. De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld.
2. Na evaluatie hebben wij besloten om eerst een jaar voorlichting te geven
over documentaire fotografie. Daartoe zijn twee wegen bewandeld:
a. Er is contact gelegd met de Landelijke Groep Journalistiek. Een
aantal leden van deze groep zullen lezingen Documentaire
Fotografie gaan geven bij de afdelingen van de Fotobond.
b. De taakgroep Opleidingen en Sprekers is bereid gevonden een
nieuw mentoraat “Documentaire Fotografie” te ontwikkelen.
c. De lezingen vinden dit jaar plaats. Wij beramen ons nog op het
herstarten van de wedstrijd.
c. Vacatures Taakgroep Opleidingen en Sprekers:
i. Deze taakgroep, die cursussen en mentoraten ontwikkelt en de mentoren begeleidt,
kampt met een tekort aan leden:
1. John Middelkoop heeft de voorzittershamer overgedragen aan Bas
Berkhout, die enthousiast aan zijn taak is begonnen.
2. Diana Bokje heeft na jarenlange inzet, de taakgroep verlaten.
ii. Louis Visseren is bereid gevonden toe te treden tot de Taakgroep.
1. Louis is Bondsmentor en
2. tevens lid van de Landelijke Groep BMK
3. tevens lid van de Landelijke Groep FIAP
iii. Naast Bas Berkhout, en Louis Visseren is Ton Dirven al geruime tijd actief binnen
deze taakgroep.
iv. Het DB roept op voor nieuwe Kandidaat-leden, die zich kunnen zich melden bij
de Algemeen Secretaris.
d. Vacatures Jubileumcommissie:
i. De Fotobond bestaat in 2020 100 jaar. Dit moet landelijke aandacht krijgen.
ii. Wij overwegen de aanvraag van de titel “Koninklijke” (verzoek van o.a. Wim
Geerts)
iii. Het DB zoekt kandidaten voor aanvulling van deze commissie.
e. Vacatures Commissie Commercie
i. Om verdere invulling te geven aan het commercieel beleid van de Fotobond zoeken
wij uitbreiding van deze commissie..
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f.

g.

Overleden:
i. Wij kregen bericht, dat Wim van Pijkeren is overleden. Wim was actief in de afdeling
Transijssel, waar hij de rollen van secretaris en penningmeester vervulde.
Afdelingen met extra aandacht:
i. Friesland:
1. Hans Slot heeft een jaar lang de rol van “Consul” vervuld in Friesland.
2. Hij is er uiteindelijk in geslaagd voldoende enthousiaste leden te vinden om
de afdeling nieuw leven in te blazen, waarbij een nieuw bestuur is gevormd
met Hans Slot als voorzitter.
3. Vanaf dit jaar is de afdeling Friesland weer actief. Wij wensen de afdeling
veel succes en bieden ondersteuning, daar waar nodig is.
ii. Groningen:
1. In Groningen is al een aantal jaren de Fotobond ACTiviteiten commissie,
FACT, actief.
2. Door inzet van deze commissie zijn er voldoende foto-activiteiten in
Groningen.
iii. Zeeland:
1. Een aantal jaren geleden besloot Arendo Schipper, dat de afdeling in
‘hybernation’ ging. Er waren geen gegadigden voor bestuursfuncties.
2. Vanaf dit jaar zal Arendo in Zeeland fungeren als “Consul”, waardoor de
verenigingen zullen worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van
gesubsidieerde activiteiten.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 april 2018
a. Wim Geerts merkt op, dat hij op de presentielijst als “Lid” staat vermeld, terwijl hij “Lid
van verdienste” was. Dit zal worden gecorrigeerd.
b. Voorts goedgekeurd, met dank aan de notulist.
4. Het jaar 2018
a. Bestuursverslag 2018:
i. Goedgekeurd zonder commentaar.
b. Jaarrekening 2018. De Algemeen Penningmeester, Hugo Vollebregt geeft een
toelichting.
i. Alle boekingen in 2018 zijn nog verricht door de oud-penningmeester, Roelof
Pieters. Tevens heeft Roelof zich beziggehouden met de jaarrekening en de
contacten met de externe accountant. Roelof krijgt lof en applaus.
ii. Er was één bedrag, dat niet was te verklaren, een borgsom van € 164,00
1. Antoon van Ham, oud Algemeen Penningmeester, licht toe, dat dit uit de
beginperiode dateert, dat er nog financiële zekerheden werden gevraagd.
Hij adviseert om het bedrag -als oninbaar- af te boeken.
iii. Wim Geerts stelt voor om, met het oog op het naderende 100-jarig jubileum,
aandelen te gaan verkopen, waarvan akte.
iv. Jan Versteeg wil, als nieuwe afdelingspenningmeester, weten hoe het geld naar de
afdelingen komt en wat hij daarvoor moet doen.
1. De Voorzitter: de toewijzing van de afdelingsbijdragen hoort thuis op de
vergadering van het Bondsbestuur. Vandaag gaat het op dit punt alleen om
de hoogte van het totaalbedrag.
v. De vergadering verleent onder applaus décharge aan de ex-Algemeen
Penningmeester, Roelof Pieters, en het bestuur.
Fotomoment BondsFotowedstrijd, toegelicht door Rob ’s Gravendijk, die slim gebruik maakt van
een aantal –experts- in de vergadering. Getoond worden de foto’s, die Gouden en Zilveren stickers
scoorden.
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Tevens vertoning van een selectie van drie Audio-Visuals (AV’s) van de wedstrijd AV-Online,
eveneens toegelicht door Rob ’s Gravendijk.
The Ballgame
gemaakt door Boris van Berkel
My Immortal
gemaakt door Gerd de Graaf
The Dream Room
gemaakt door Julien van de Hoef
5. Het jaar 2019
a. Bestuursbeleid 2019. De Voorzitter geeft een korte, duidelijke toelichting op het beleid:
de komende jaren zal worden gewerkt aan een meer open organisatie.
i. hierbij wordt o.a. gedacht aan meerdere lidmaatschapsvormen:
1. Lidmaatschap voor ‘Geïnteresseerden’, die wel een nieuwsbrief willen
ontvangen en mee willen kijken op de website, maar geen andere voordelen
willen.
2. Niet-leden, die tegen betaling aan wedstrijden en cursussen kunnen
deelnemen.
3. Niet-leden, die als –expert- een mentoraat of cursus kunnen geven.
4. Regelmatig overleg met andere spelers in het fotografisch veld, ter
informatie en inspiratie van elkaar.
ii. Het delen van meer foto’s met de leden, waar ook het werk van de Landelijke
Groepen meer aandacht krijgt, zowel op de website als in In Beeld Online, IBO.
iii. het bouwen van een multimediaal platform, waar leden alles kunnen vinden wat
zij op fotografisch gebied zoeken. Dit idee is wat verder uitgewerkt en wordt later
besproken.
iv. Besluitvorming per e-mail. In deze snelle tijd is het niet handig om met besluiten
te wachten tot een volgende vergadering van het Bondsbestuur. Veel besluiten zijn
mogelijk per e-mail.
v. Versoepeling van het werkkader van de Landelijke Groepen, zodat meerdere
groepen onder de paraplu van de Fotobond kunnen opereren.
vi. Een nieuwe grote BondsFoto-expositie, waar ook werken komen te hangen van
de digitale wedstrijden.
vii. Theo van der Heijdt: de Bondsexpo vindt niet plaats in het gemeentehuis van
Delft, maar in het daarnaast gelegen Stadskantoor, waarvan akte.
viii. Voorts is de vergadering akkoord met en enthousiast over het
geformuleerde beleid.
b. Begrotingen 2019/2020. De Algemeen Penningmeester geeft een toelichting op de
begroting voor 2019.
i. De Taakgroep Opleidingen en Sprekers is € 500,00 hoger vanwege het feit, dat er 2
landelijke mentoraten worden gegeven.
ii. De bekostiging van de afdelingen gaat middels een sleutel die o.a. is gebaseerd
op de ledentallen van de afdelingen en een solidariteitsfonds voor afdelingen die
relatief weinig leden hebben. Het toegezonden stuk over de bekostiging van de
afdelingen is een opiniestuk, geen beslissingsstuk voor een definitieve regeling.
iii. Jan Vogelzang: de afdelingen staan het dichtst bij de leden en clubs. Zij raken de
leden. Dus een zo hoog mogelijk bedrag naar de afdelingen.
iv. Wim Geerts: Waarom gaat er meer geld naar de kleine afdelingen?
1. de Voorzitter: alle leden van de Fotobond hebben recht op gelijke
voorzieningen. Deels worden die door de afdelingen georganiseerd. In een
kleine afdeling is er te weinig geld om ueberhaupt iets te organiseren.
v. Els Tijssen: Is dat anders dan vroeger?
1. de Voorzitter: in principe niet, maar we zijn bezig met een methode waarin
e.e.a. nu helder wordt beschreven. Daarbij denken we o.a. aan drie
componenten:
a. de ledentallen
b. de begrotingen van de afdelingen
c. een combinatie van a en b via een solidariteitsfonds.
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vi. Arjen Benders: is het eens met het solidariteitsfonds. Wel is goed zicht op de
afdelingen nodig, zodat zij geen geld gaan oppotten.
1. de Voorzitter: Bij de indiening van de afdelingsbegroting bij de Algemeen
Penningmeester hoort ook een verslag van het afgelopen jaar.
vii. De begroting 2019 wordt, onder applaus, goedgekeurd.
viii. De Algemeen Penningmeester geeft toelichting op de begroting 2020.
1. De drukkosten voor In Beeld zijn relatief hoog. Het DB stelt voor om het
aantal edities te verlagen van vier naar drie x /jaar en de edities van IBO
met twee te verhogen.
a. Jan Versteeg: Wat kost de papieren versie?
i. De Voorzitter: ca € 17.000,00 per jaar (3 edities!)
b. Els Tijssen: Wat gebeurt er redactioneel?
i. De Voorzitter: De huidige redactie blijft z’n werk doen, ook
voor IBO.
c. Leen van Nieuwenhuizen: de club wil de papieren versie
behouden.
d. John Meijers: Is al nagedacht over 2021? Halveren of verdwijnen
blad?
i. De Voorzitter: Dat wordt elk jaar opnieuw bepaald.
e. Wim Geerts: Het blad kan een rol spelen als representatie bij het
100-jarig bestaan.
f. Carien Lykles: Wil de –oude- versies van In Beeld op de website
kunnen zien.
i. De Voorzitter: Dat kan nu al.
g. ???: De opmaak van de papieren versie is niet gelijk aan de opmaak
van IBO.
i. De Voorzitter: dat is correct. Per medium wordt bekeken
wat de beste opmaak is.
ix. De Begroting voor 2020 wordt in deze vergadering goedgekeurd.
c.

d.

Het voorstel voor de contributie wordt toegelicht en akkoord bevonden. Wij
handhaven € 22 - € 25 - € 28 voor respectievelijk clubleden, leden van de Landelijke
Groepen en Persoonlijke Leden.
Presentatie van de invulling van het Multimediale Platform
i. De Algemeen Secretaris geeft een toelichting bij de presentatie:
1. een plek waar leden zelf informatie kunnen plaatsen, die door
andere leden wordt gelezen, aangevuld en bekritiseerd.
2. Clubs, Leden en Afdelingen kunnen hun fotografische evenementen,
zoals exposities, lezingen, uitstapjes, zelf op het platform plaatsen. Andere
leden schrijven er op in. Zonder tussenkomst van een webmaster.
3. Leden plaatsen hun foto’s op het platform en anderen voorzien die van
commentaar.
4. Leden zetten hun diensten/apparatuur te koop in een vraag en aanbod.
5. Leden en clubs zetten flyers over hun workshops op het platform, waarop
leden/ niet-leden kunnen inschrijven.
6. Leden, clubs en afdelingen zetten flyers over hun cursussen op het
platform, waarop leden/ niet-leden kunnen inschrijven.
7. Leden, clubs en afdelingen zetten informatie over hun wedstrijden op het
platform, waaraan leden/ niet-leden kunnen deelnemen.
ii. Deze ideeën worden met instemming door de vergadering geaccepteerd. De
voorzitter geeft aan dat er in de begroting voor 2020 nog beperkt geld is
gereserveerd voor nieuw beleid, en dat we bij uitvoering van deze zaken daarvoor
nog een dekkingsplan moeten opstellen.
iii. Na een oproep voor leden die over deze ontwikkelingen willen meedenken,
melden zich de volgende leden:
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1.

Mirelle ten Voorde en Dick Jeukens. Dick geeft aan ook in de online
redactie te willen plaats nemen.

6. Verkiezing bestuursleden
a. Hugo Vollebregt, met zijn grote ervaring bij Price Waterhouse Coopers, wil zijn ervaring
graag inzetten als Algemeen Penningmeester bij de Fotobond. Hiermee volgt hij Roelof
Pieters op, die op de AV-2018 zijn functie neerlegde.
b. Tom Meerman, met zijn loopbaan bij de Foto Vakschool, is geen onbekende binnen de
Fotobond. Tom wil de portefeuille Fotografie van Barend Houtsmuller overnemen. Barend
had zich voor een periode van 2 jaar verbonden aan de Fotobond en die periode loopt nu af.
c. Er wordt geen kritiek op de heren geleverd, integendeel, de vergadering ziet de
meerwaarde van hen voor de Fotobond.
d. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoemingen.
e. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de vertrekkende Barend.
7.

Goedkeuring reglementen
a. Reglement Jubilea is op een aantal punten aangepast:
i. de procedures zoals vermeld in het reglement werden niet gebruikt. Ze zijn nu
aangepast aan de praktijk.
ii. de uitreiking vindt plaats door overleg van het afdelingsbestuur met de betrokken
club.
iii. Subsidie voor een clubjubileum mag nu voor een fotografisch evenement worden
aangewend. Dat wàs alleen een expositie. Nu is er meer flexibiliteit.
iv. De vergadering is akkoord met de wijzigingen.
b. Reglement Bondsonderscheidingen is op een aantal punten aangepast:
i. de procedures zoals vermeld in het reglement werden niet gebruikt. Ze zijn nu
aangepast aan de praktijk.
ii. De beslissing voor toekenning lag bij de AV, waar dan tevens de uitreiking moest
plaatsvinden. In de praktijk was dit zeer onlogisch. De beslissing in het voorstel ligt
bij het Bondsbestuur.
iii. De vergadering is akkoord met de wijzigingen.
c. Reglement Prestatieonderscheidingen is op een aantal punten aangepast:
i. Het bleek in de praktijk mogelijk om in één jaar tijd de hoogste onderscheiding, TFB, Topfotograaf Fotobond te bereiken. Hierdoor ontbreekt de uitdaging om deel te
nemen aan de wedstrijden van de Fotobond.
ii. De taakgroep Wedstrijden en Exposities komt met het voorstel om:
1. de verschillende onderscheidingen getrapt te maken. Ze moeten in
oplopende volgorde worden behaald.
2. Boven de hoogste titel, T-FB, 3 nieuwe titels in te voeren: T-FB brons, T-FB
zilver en T-FB goud.
iii. De vergadering is akkoord met de wijzigingen.
d. Overkoepelend reglement Landelijke Groepen is een nieuw reglement:
i. De strakke regels, waardoor alle Landelijke Groepen op een zelfde manier werken,
zijn flexibeler geworden, zodat een groep als ‘Sport’, die zelf de financiën regelt,
mogelijk is binnen de koepel van de Fotobond.
ii. De vergadering is akkoord met dit reglement.
e. Reglement Contributie is aangepast:
i. De Algemeen Penningmeester geeft een toelichting:
1. De situatie voor clubleden is tot op dit moment als volgt. Voor alle nieuwe
clubleden, die in het jaar instromen, krijgt de club een factuur voor de
resterende kwartalen in dat jaar. Voor tussentijds vertrekkende clubleden
wordt geen contributie teruggegeven. Dat leidt tot verwarring,
meningsverschillen en extra werk voor zowel de Algemeen Penningmeester,
de clubpenningmeester als het Bondsbureau.
2. Het voorstel is om de nieuwe instromers te registreren als volwaardig lid
van de Fotobond, zonder direct een factuur te sturen. De kwartaalfactuur
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voor clubs vervalt daarmee. Bij de komende jaarfactuur wordt voor de
toename van het ledental, vergeleken met het jaar daarvoor, een bedrag
berekend van € 10,00 per persoon, naast de jaarcontributie voor het nieuwe
jaar. Als een club na een jaar hetzelfde of een lager aantal leden heeft wordt
deze € 10,00 niet berekend, ook al zijn er in dat jaar leden bijgekomen en
andere afgegaan. Dit systeem is eenvoudig en levert voor de clubs een
financieel voordeel op.
ii. Gerda Gallé maakt zich zorgen, dat nieuwe leden nu altijd per 1 februari worden
ingeschreven.
iii. De vergadering, behalve Gerda, is akkoord met deze aanpassing van het
reglement.
8. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
a. De voorzitter constateert dat er voldaan is aan de regels die thans gelden voor het wijzigen
van de statuten, zoals vastgelegd in artikel 41 van de statuten. Zo zijn de voorgestelde
wijzigingen ten minste vier weken voor de dag van de vergadering aan alle leden
toegezonden met de mededeling dat de wijziging van de statuten in deze vergadering wordt
behandeld. Verder zijn de stukken toegankelijk gemaakt via de website van de fotobond.
De stukken worden toegelicht door de Voorzitter:
b. Art. 30 Het mogelijk maken dat besluiten in de commissies, het Dagelijks Bestuur en
het Bondsbestuur worden genomen via e-mailcommunicatie, zonder vergadering.
Hierdoor kan de Fotobond sneller reageren op gewijzigde omstandigheden en op nieuwe
uitdagingen.
i. De vergadering is akkoord met deze aanpassing.
c. Art. 13 en 28 De controle van de boeken te laten uitvoeren door een
kascontrolecommissie in plaats van een Registeraccount. Dit is voornamelijk een
kostenaspect. Voor een RA moet een bedrag van ca € 10.000,-- worden betaald. Om die
reden werd de laatste jaren al gebruik gemaakt van een accountantsbureau. Dit bureau
controleerde de stukken niet, maar stelde een Samenstellingsverklaring op. Dit kost
ca € 2000,-- per jaar. De verwachting is, dat een kascontrolecommissie daadwerkelijk een
controle uitvoert tegen veel lagere kosten. Bij toerbeurt zal een volwaardige afdeling een
commissie leveren.
i. Johan van den Boomen heeft bezwaar tegen een commissie, gezien de hoogte
van de bedragen waarmee de Fotobond werkt.
1. De Voorzitter: de commissie waarborgt de kwaliteit van de controle
2. De Algemeen Penningmeester: de administratie wordt uitbesteed aan
een administratiekantoor, die een zekere kwaliteit afdwingt.
ii. Wim Geerts wijst de vergadering er op, dat de Statuten spreken over een
Registeraccountant.
1. De Voorzitter: die werd nooit gebruikt, dat is juridisch niet juist.
2. Jan Versteeg: deze Statuten gaan in per 1 januari 2020, dus nu moet er
een afdeling worden bepaald, die de commissie gaat leveren voor het
boekjaar 2019.
iii. Johan van den Boomen wil dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het administratiekantoor goed moeten worden geregeld.
1. De Algemeen Penningmeester: er zijn ca 1800 rekeningen en de
facturen worden gecontroleerd door de budgethouders en daar al dan
niet goedgekeurd.
iv. Frans Grommen: Een Register Accountant voert zijn controles achteraf uit,
waardoor een penningmeester alsnog kan frauderen. Een kascontrolecommissie
heeft een goede handleiding nodig.
1. De Algemeen Penningmeester: die gaat er komen.
v. De Voorzitter stelt voor om de 1e kascontrole door leden van de afdeling
Amsterdam te laten uitvoeren. Johan vd Boomen heeft ervaring in het DB en hij
kan met de Algemeen Penningmeester een protocol/handleiding opstellen.
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vi. Antoon van Ham, ex Algemeen Penningmeester, stelt voor om de 1e keer een
kascommissie uit de AV samen te stellen ipv uit een afdeling. Hij meldt zich zelf
hiervoor aan, samen met Jan Versteeg (ervaring in financiële systemen). Ook
Arjen Benders meldt zich aan voor deze commissie.
vii. De vergadering gaat akkoord met dit laatste voorstel en daarmee ook met
de instelling van een kascontrolecommissie ipv een accountant. Ook wordt
de suggestie gevolgd om de kascommissie uit twee leden en een reservelid
te laten bestaan.
d. Art.17 lid 4 Aanwijzing clubvertegenwoordiging tijdens de AV. Versoepeling van de
regel.
i. De vergadering gaat akkoord met deze wijziging.
e. Art.22 accordering van de aanvraag Bondsonderscheidingen op de vergadering van
het Bondsbestuur.
i. De vergadering gaat akkoord met deze wijziging.
f. Art.23 Verbod op dubbelfuncties. Een afdelingsbestuurder kan geen lid worden van het
DB. Dit verbod wordt opgeheven. Hierdoor wordt het mogelijk om ervaren en bekende
bestuurders uit het Bondsbestuur op te nemen in het DB van de Fotobond.
i. De vergadering gaat akkoord met deze wijziging.
g. Art.24 Zittingsduur. Het terugbrengen van de zittingstermijn van 5 naar 3 jaar. In
deze –snelle- tijden is het lastig voor bestuurders om zich 5 jaar voor een functie vast te
leggen
i. Jan Versteeg: moet dat ook niet worden aangepast in de afdelingsstatuten?
1. De Voorzitter: Daarmee zouden wij de afdelingen op kosten jagen.
Wijziging van de statuten kan immers alleen via de notaris.
ii. Johan van den Boomen: moet het aantal termijnen niet worden begrensd? Lang
zittend bestuur kan tot –bestuurs-verstarring- leiden.
1. Antoon van Ham: Hiervoor kan een escape worden ingebouwd in het
Huishoudelijk Reglement.
2. De voorzitter dringt aan op beperking van aaneengesloten termijnen tot drie
(9 jaar). Het is altijd mogelijk om iemand dan nog onder een andere titel te
benoemen of na een afwezigheid opnieuw te kiezen.
iii. De vergadering is akkoord met deze aanpassing.
h. De vergadering is akkoord met alle voorgestelde aanpassingen. De voorzitter
constateert dat alle voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd met de
meerderheid die in de statuten vereist is en dankt de vergadering voor de
instemming.
i. De aangepaste statuten zullen bij een notaris worden aangeboden. Na het passeren zullen
zij van kracht worden. De vergadering machtigt het dagelijks bestuur om in de voorgestelde
statuten nog kleine wijzigingen aan te brengen als de notaris dat nodig vindt vanwege
regelgeving, praktische uitwerking of verduidelijking. Suggesties die door de vergadering op
ondergeschikte punten zijn gedaan worden alsnog in de eindtekst verwerkt.
j. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
i. Wim Geerts: Wil dat alle clubleden de AV kunnen bezoeken, waarvan akte.
ii. Art. 2 Onduidelijke tekst over de bepaling van het aantal clubleden wordt
geschrapt, deze materie wordt al elders geregeld.
iii. De vergadering is akkoord met deze aanpassing.
iv. Art.6 Op de AV wordt door de Algemeen Secretaris een presentielijst
bijgehouden.
v. De vergadering is akkoord met deze aanpassing.
vi. Art.12 Besluitvorming Bestuur, Dagelijks Bestuur en commissies per e-mail
1. Johan van den Boomen: Heeft een Consul stemrecht?
a. De Voorzitter: Dit is onbekend en zal worden uitgezocht.
vii. De vergadering is akkoord met alle voorgestelde aanpassingen.
k. De voorzitter wijst de vergadering er op dat de notaris op juridische gronden
wijzigingen kan aanbrengen. Deze zijn bij voorbaat geaccordeerd door deze vergadering.
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9. Jaarverslagen 2018
a. Taakgroepen
i. Deze passeren zonder commentaar of vragen.
b. Landelijke Groepen
i. Deze passeren zonder commentaar of vragen.
c. De verslagen zullen op de website worden geplaatst.
10. Jaarboek Fotobond 2020
a. Cora Sens geeft een toelichting.
i. Els Tijssen: Is het jaarboek in de begroting opgenomen?
1. Cora Sens: Wij gaan uit van een break-even situatie
ii. Rob ten Tusscher: Gaat de publicatie weer via Galerie Sille?
1. Cora Sens: Neen, dat brengt te hoge kosten mee.
iii. Antoon van Ham: Waarom wordt het boek niet digitaal uitgebracht?
1. Cora Sens: dit wordt een bewaarexemplaar.
11. Jubileum 2022
a. De Club in Leiden, de LAFV, bestaat ook 100 jaar in 2022. Het is de bedoeling om met deze
club en mogelijk ander clubs die jubileren, activiteiten te organiseren.
b. Cora Sens gaat met de commissie commercie op zoek naar sponsoren.
12. Rondvraag
a. Carien Lykles:
i. Welke thema’s bij Foto Online? Dat kon zij niet vinden.
1. Jan Versteeg helpt haar op weg.
ii. Is het mogelijk een proefrondje bij een Landelijke Groep te maken?
1. De Voorzitter: Ja, dit is bij een aantal Landelijke Groepen mogelijk in het
kader van het zoveel mogelijk –open- zijn.
2. De Algemeen Secretaris wijst Carien op de aanwezigheid van de
coördinatoren van de Landelijke Groepen: Camera Natura, de BMK en de
FIAP.
b. Jan Vogelzang mist de ledentallen in het AV-boekje
i. De Algemeen Secretaris: die zullen wij voortaan toevoegen.
c. Els Tijssen:
i. wil graag op de hoogte worden gehouden van de status van de ontwikkelingen.
1. De Voorzitter: die zullen wij in de nieuwsbrief gaan opnemen.
ii. ‘van binnen naar buiten’, maar ook ‘van buiten naar binnen’.
1. De Voorzitter: Zie het beleid. Er komt regulier overleg en brainstorm met
andere spelers in het fotografisch veld.
a. De taakgroep Opleiding en Sprekers onderzoekt de mogelijkheid om
externe sprekers op de lijst op te nemen.
iii. Bij Foto Nationaal waren een aantal series Documentaire Fotografie. Dus het
vergroten van de PR kan tot meer inzendingen voor de wedstrijd leiden.
d. Geert Noij: Het zou mooi zijn als wij mee zouden kunnen doen met de Zilveren Camera.
i. Tom Meerman: Amateurfotografen mogen meedoen.
e. Wim Geerts: Maak reclame voor het BMK-boek.
i. Gerda Gallé: Als wij e-mail naar alle leden sturen, dan wordt dat door de servers
als Spam beschouwd.
ii. de Algemeen Secretaris: Nieuwsbrieven kunnen wel worden verstuurd. Dat
gebeurt via een speciale service van Mailchimp. Dit gaat via de webmasters.
13. De Voorzitter schorst formeel de vergadering tot aan agendapunt 14.

Fotomoment Bonds MeesterKlasse tevens uitreiking onderscheidingen BMK 2019

0_AV boekje 2020_V1.0.docx

Pagina 15/34

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

a.

b.

Harry Sikkenk,coördinator BMK, geeft een toelichting op de getoonde series en deelt de
onderscheidingen uit aan:
i. John van Loon
ii. Ger Middelkoop
iii. Cobi Neeft
iv. Geert Noij
Het BMK-boek wordt gepresenteerd op de BMK-dag in De Bilt

Fotomoment FIAP, tevens uitreiking onderscheidingen FIAP
c. Marcel van Balken, coördinator FIAP, deelt de onderscheidingen uit aan:
i. Claudia van Zanten
A-FIAP
ii. Leen Buijs
A-FIAP
iii. Henk de Lange
AV-AFIAP
iv. Rob Boehlen
E-FIAP/S
v. Willem Halbach
E-FIAP/S
vi. Max van Son
E-FIAP/P
vii. Robten Tusscher
E-FIAP/P
viii. Marcel van Balken
E-FIAP/Diamond3 -uitgereikt door de
Voorzitter
d. Er is een selectie van het werk van deze mensen getoond.

14. Uitreiking Bondsonderscheidingen.
De voorzitter geeft een inleiding op dit laatste agendapunt. De Fotobond is een organisatie die draait op
vrijwilligers. Vandaag worden er vier leden geëerd die hebben bijgedragen aan het stimuleren van de
fotografie van de andere leden. Ze waren een voorbeeld en inspiratie, en daarvoor worden ze door de
algemene ledenvergadering onderscheiden.
Jan Vogelzang wordt benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was o.a. oprichter van de afdeling
Utrecht-'t Gooi en ook veel jaren secretaris daarvan en voorzitter van FC 't Gooi; daarbij uitgever
van de maandelijkse nieuwsbrief Reflector.
Renk Ruiter wordt benoemd tot Erelid. Hij heeft zich o.a. heel lang verdienstelijk gemaakt voor de
Landelijke Groep Camera Natura. Hij was al eerder tweemaal benoemd tot Lid van Verdienste.
Frans Grommen wordt benoemd tot Erelid. Hij was o.a. jarenlang voorzitter van de afdeling
Limburg, lid van het Bondsbestuur, en heeft voor de komst van de huidige voorzitter het algemeen
voorzitterschap waargenomen.
Harry Sikkenk wordt benoemd tot Erelid. Hij heeft vele functies binnen de Fotobond bekleed, waar
onder voorzitter van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities, voorzitter van de afdeling ZuidHolland Zuid. Daarnaast was hij medeorganisator van het Fotofestival aan de Maas.
De vergadering stemt met applaus unaniem in met deze benoemingen. Alle onderscheiden leden krijgen
een aandenken met hun naam en erefunctie, een oorkonde en een bos bloemen.
In zijn slotwoord neemt de voorzitter afscheid van het vertrekkende DB-lid Barend Houtsmuller. Hij
wist met zijn enthousiasme zowel het bestuur als de leden te inspireren. Voor hem was het begrip
Verbinding belangrijk, verbinding tussen de vrijetijds- en professionele fotografie en de wereld binnen
en buiten de Fotobond.
Tenslotte spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor het vele werk dat André van Hooidonk nog
steeds verricht als Algemeen Secretaris, waarbij de Fotobond voordeel heeft van zijn goede organisatie
en ervaring met automatisering. Ook zonder dat iemand afscheid neemt, zo meldt de voorzitter, mag
iemand wel eens in het zonnetje worden gezet.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering formeel.
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Bijlagen: Afmeldingen

Groep

Naam

Functie

FG Breda
Persoonlijk Lid
FC Shoot
Zutphense
FC Echt
AFC ‘68
FotArt
Persoonlijk Lid
DFG ’s-Gravenzande
Olympus
FG F8
FG Boekelo
De Verbeelding
FC Valkenisse
FG Riethoven
FC Silhouet
FC Borne
FC Rooi
FC Impact

Adriaansen, Marian
Berkhoud, Bas
Brocken-Mosheuvel, Marijke
Boots, Frank
Buijs, Leen
Elderen, Jeroen
Gaag, Trudy van der
Halbach, Willem
Hartensveld, André
Hazendonk, Ed
Janssen, Christien
Lawerman, Roelant
Olerud, Carol
Schipper, Arendo
Spaninks, Ad
Timmermans, Jan
Vaartjes, Dicky
Ven, Hanka van de
Vos, Berna de

Clubsecretaris
Voorzitter TG Opleidingen & Sprekers
Clubsecretaris
Erevoorzitter
afd. Voorzitter Limburg
Coördinator LG Creatief
Clubsecretaris
FIAP
Coördinator LG Audio-Visueel
Clubsecretaris
Clubsecretaris

FK Uithoorn

Wolffensperger, Louise

Clubsecretaris
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Coördinator LG Journalistiek
Afd. Voorzitter Zeeland
Clubvoorzitter
Clubsecretaris
Clubsecretaris
Clubsecretaris
Clubsecretaris
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Vergaderpunt 2b: Financiën 2019
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A.van Hooidonk
16-04-2020
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Vergaderpunt 3: Het Jaar 2020 en 2021
3a: Bestuursbeleid 2020 en 2021
Beleidsnota 2020 en 2021, gewijzigd juli 2020
Deze beleidsnota is vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur op 16 juli 2020.
De in die BB-vergadering gemaakte opmerkingen hebben geleid tot een aangepaste begroting, die nu aan
de algemene ledenvergadering (ALV) wordt voorgelegd.

INTRODUCTIE OP DE BELEIDSNOTA
Gewijzigde opzet
Een eerdere versie van de beleidsnota 2020 en 2021 is aangeboden aan de vergadering van het
Bondsbestuur van maart 2020. Vanwege de coronamaatregelen is die vergadering vervallen. Vervolgens is
er om schriftelijk commentaar gevraagd, wat leidde tot de ongewijzigde vaststelling ervan. Het was toen de
bedoeling dat deze beleidsnota daarna aan de algemene ledenvergadering (ALV) zou worden voorgelegd.
Toen de maatregelen tegen corona verlengd werden bleken veel meer activiteiten te moeten worden
afgelast, waaronder de algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur (DB) heeft zich daarna uitgebreid
beraden op de gevolgen voor het beleid en de begroting voor het lopende jaar en het volgende jaar. Dat
heeft geleid tot ingrijpende wijzigingen.
De (toen: ontwerp-)begroting van 2020 is vorig jaar door de ALV goedgekeurd. De bedragen die door de
coronamaatregelen gewijzigd moeten worden wijken daar aanzienlijk van af. Om toestemming te krijgen
voor de nieuwe begroting van 2020 dient er nu alsnog een ALV gehouden te worden. Omdat er ook voorzien
moet worden in een ontwerpbegroting van 2021 is deze tevens bijgevoegd; deze is gebaseerd op de
aanname dat er in 2021 weinig coronabeperkingen zijn en dat de activiteiten van voorgaande jaren
herleven.
Gevolgen voor beleid en begroting
Deze aangepaste beleidsnota en de bijbehorende begroting gaan in hoofdlijn uit van de volgende
aanpassingen ten opzichte van eerdere versies en staand beleid:
- Voor bestaande activiteiten vindt er verschuiving plaats van activiteiten met aanwezigheid (zoals
jurybespreking, tentoonstellingen) naar digitale activiteiten (zoals nieuwsbrieven en bekendmaking
uitslagen via de website).
- Er worden nieuwe digitale initiatieven genomen (wekelijkse fotonieuwsbrief In the picture, wedstrijd- en
bespreek-applicatie voor fotoclubs, platform).
- Er worden voor een aantal begrotingsposten nieuwe gegevens opgevraagd, zoals bij de afdelingen en de
taakgroepen. Zolang die niet bekend zijn (want ook daar is de onzekerheid groot) wordt gewerkt met
aannames van de kosten.
- Het is moeilijk om de gevolgen van de coronabeperkingen voor de activiteiten van de Fotobond in te
schatten, vooral in duur. Daarom zijn de begrotingsbedragen nogal afgerond en wordt er gewerkt met een
grotere post onvoorzien.
- Door het vervallen van activiteiten wordt er minder geld uitgegeven aan de oorspronkelijk begrote posten.
Daardoor zou er ruimte zijn om de contributie van de clubleden eenmalig te verlagen en het jaar daarop
weer te verhogen. Het alternatief waarvoor het dagelijks bestuur en het Bondsbestuur hebben gekozen is
het handhaven van de contributie, het naar voren halen van al voorziene activiteiten (denk aan reservering
voor het jubileum in 2022 en upgrade van de website) en het ontwikkelen van digitale initiatieven.
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BELEIDSVOORNEMENS
Toename digitale mogelijkheden
Er wordt sterk ingezet op digitale applicaties, die ook na de coronabeperkingen hun waarde houden.

Digitaal 1: Fotobond In the picture, het nieuwe fotonieuwsbrief-magazine 2020
Het dagelijks bestuur heeft de beperkingen vanwege corona aangegrepen om een nieuwe digitale
mogelijkheid te ontwikkelen om foto's van leden in de etalage te zetten. Uiteraard zijn foto's in ruime mate
aanwezig op de website, maar te weinig leden hebben aanleiding om de website te bezoeken. Daarom
willen we de foto's naar de leden brengen.
Sinds mei 2020 verschijnt elke week het nieuwe magazine In the picture, dat telkens vijf foto's toont die
door een wekelijks wisselende curator worden geselecteerd uit foto's die door de leden worden ingezonden
op een door de curator benoemd thema. De inzending verloopt boven verwachting en op de verzoeken om
een keer curator te worden wordt uiterst positief gereageerd. Het ziet ernaar uit dat In the picture een
succes wordt dat lang kan worden voortgezet.
Een belangrijke tweede functie van het magazine is de opname van nieuwsberichten. Tot nu toe
verschenen op onregelmatige tijden nieuwsbrieven, zo'n 8 tot 10 per jaar, waarin enkele mededelingen en
aankondigingen voor de leden waren opgenomen. Door voortaan de nieuwsberichten toe te voegen aan In
the picture kan het nieuws sneller en in een positieve context naar de leden worden gebracht
Er is nog een andere nieuwigheid: Clubkwesties. Twee leden van de FB, Kees Molders en Bert Reemer,
schrijven tienmaal per jaar over een onderwerp dat de clubs aangaat. Tot nu toe verschenen de
onderwerpen clubwebsite, video-vergaderen met de fotoclub en fotobespreken. De stukjes zijn bedoeld
voor het aanreiken van ideeën en het openen van discussie via het forum op de website. De aankondigingen
van Clubkwesties gaan eveneens via In the picture.
De kosten van In the picture zijn heel laag. Het is ontwikkeld als aanloop naar de vormgeving van In Beeld
Online en wordt vanaf 2021 voornamelijk door vrijwilligers gemaakt.
Digitaal 2: Speciaal voor fotoclubs: applicatie voor fotobespreking en wedstrijden 2020 en 2021
Omdat in 2020 en wellicht ook in 2021 de vergadermogelijkheden van de fotoclubs beperkter zijn dan ooit,
wordt ingezet op meer digitale clubactiviteit. Er wordt speciaal voor de aangesloten fotoclubs een
internetapplicatie ontwikkeld waarmee binnen de kring van de eigen fotoclubleden fotobesprekingen en
wedstrijden worden gehouden. Aan die wedstrijden kunnen bijvoorbeeld ook jurybeoordelingen worden
toegevoegd en de club kan zelf bepalen wie meedoet, wie inzage heeft en wie aan de bespreking of jurering
meedoen. De applicatie kan door de clubleden vanuit huis worden benut, maar ook kan het via beamer of
scherm worden ingezet binnen de clubavond. Kortom, een flexibel instrument dat ook handig is in de nacoronatijd.
De wedstrijdmodus kan ook binnen de afdeling worden gebruikt, waardoor een aantal afdelingsactiviteiten
kan doorgaan of zelfs kan worden uitgebreid, en ook geografische beperkingen binnen grotere afdelingen
minder meespelen.
Digitaal 3: Speciaal voor fotoclubs: Model-website
Eigenlijk zouden alle clubs een website moeten hebben, die eigentijds is, goed met foto’s kan omgaan en
die de tegenwoordige mogelijkheden gebruikt. Het bestuur wil graag een praktische model-website
ontwikkelen, die clubs kunnen aanpassen aan hun eigen naam en toepassingen. Deze wordt dan gehost bij
de Fotobond, waardoor ook de techniek bij-de-tijd blijft. Met een goede gebruiksaanwijzing kan de club de
inhoud zelf bijhouden.
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Digitaal 4: Zoom-vergaderen voor afdelingen en landelijke groepen in 2020
Aan de afdelingen en de landelijke groepen is tot in het najaar een abonnement op beeldbellen via Zoom
aangeboden, zodat besprekingen en 'bijeenkomsten' van kleine tot middelgrote groepen via beeldbellen
mogelijk zijn.
Digitaal 5: Multifunctioneel platform: Verdere uitwerking en ontwikkeling in 2020 en 2021
In de BB-vergadering van maart 2019 is toegelicht dat we de mogelijkheden van een internetplatform willen
onderzoeken. Dit als uitvloeisel van het rapport Tweede Spoor en een eerste stapje naar de uitvoering
ervan. Vanuit de vergadering meldden enkele leden zich aan om hierover mee te denken in het
platformteam.
Het platform is o.a. bedoeld om mogelijk te maken dat de leden elkaars foto's van commentaar voorzien.
Verdere mogelijkheden die onderzocht worden: een prikbordfunctie, waarop de deelnemers mededelingen
op fotogebied kunnen doen, evenementen en wedstrijden aanmelden, sprekerslijsten en mentorenlijsten
inzien en muteren, aanmelden voor fotoreviews en mentoraten, groepen vormen en vragen stellen.
Als het platform draait kan overwogen worden het open te stellen voor niet-leden, of meer soorten van
lidmaatschap te introduceren. Momenteel staat daarover nog niets vast.
Er is bij de maker van onze website offerte gevraagd voor de uitvoering van een en ander. In de nu
aangepaste begroting is de ontwikkeling naar voren geschoven.

Werkdruk bij penningmeester, secretaris en bondsbureau moet verminderd worden;
professionalisering
De Fotobond draait op vrijwilligers. Er zijn er heel veel binnen de bond, en we kunnen op meerdere plekken
nog mensen gebruiken.
In het algemeen is de bereidheid om zich in te zetten groot. Toch zijn er grenzen aan wat mogelijk is.
Drie functies behoeven speciale aandacht om ze op termijn te ontlasten. Dat zijn de functie van algemeen
penningmeester, algemeen secretaris en het bondsbureau. Op die plaatsen zitten nu personen met grote
inzet, maar de aandacht moet erop gericht zijn om het werk ook op termijn te continueren.
De omvang van de Fotobond met meer dan 6000 leden vereist continuïteit en daarbij zal in de toekomst
meer geleund moeten worden op professionele ondersteuning. Voor de eigenlijke boekhouding is vorig jaar
een boekhoudbureau ingeschakeld; de kosten hiervoor bleven aanzienlijk binnen het door de vergadering
beschikbaar gestelde bedrag. De taak van penningmeester wordt daarmee ontlast.
In dezelfde geest ligt het nadenken over de mogelijke inschakeling van een klein administratiekantoor voor
secretariële ondersteuning en ledenadministratie. Hier is geen haast mee; Gerda Gallé houdt het
bondsbureau op uitstekende wijze gaande, maar de taak van een opvolger zal zwaar zijn en we moeten nu
al denken aan de toekomstige organisatie.
Belangrijk is de komende vacature voor penningmeester. Hugo Vollebregt, in 2018 benoemd, rondt zijn
taak in 2021 af. We zoeken nu al naar een opvolger, om tijdig in te werken.
Het dagelijks bestuur is heel blij dat André van Hooidonk bereid is zijn in 2020 aflopende termijn als
algemeen secretaris met een nieuwe termijn van drie jaar te verlengen. Dat neemt niet weg dat we zoeken
naar mogelijkheden om ook de werkdruk van het secretariaat te verminderen.

Financieel beheer bij de Landelijke groepen: In 2021 eigen contributiebeheer
Medio februari heeft het dagelijks bestuur vergaderd met de coördinatoren van de landelijke groepen
(LG's). Daarbij stonden twee onderwerpen op het programma: de financiën binnen de LG's en de
DagFotoDag.
Aan DagFotoDag, toen nog gepland voor juni 2020, werd door alle LG's meegewerkt, maar door de
coronabeperkingen is deze manifestatie naar 2021 doorgeschoven.
Als hoofdonderwerp is uitvoerig gesproken over het financiële reilen en zeilen van de LG's. Daarbij ging het
vooral om de vraag wie de inning van de LG-contributies zou moeten doen en wie hun uitgaven moet
uitvoeren. Deze taken worden vanouds voor de LG's uitgevoerd door de landelijke penningmeester en
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landelijke secretaris en ondersteund door het bondsbureau. Een kwart tot een derde van de financiële
boekingen van de fotobond bestaat uit betalingen ten behoeve van de LG's: contributies, zaalhuur,
sprekers, boekuitgaven. Daarvoor moeten facturen worden verzonden (secretaris), ontvangsten
geregistreerd en aanmaningen verzonden (bondbureau) en alles moet worden geboekt en nagezien
(penningmeester). Dit alles wordt begeleid door correspondentie en telefonisch overleg. En het leidt
regelmatig tot geschilpunten.
De werkdruk bij penningmeester, secretaris en bondsbureau is hoog (zie hierna). Dat is de reden dat het
DB een andere oplossing wil.
De inzet van het dagelijks bestuur is dat de LG's zelf hun contributiehoogte vaststellen en innen en de
betalingen voor hun groep zelf uitvoeren. Daarbij vervalt ook de scheidsrechterfunctie die het DB nu
regelmatig vervult en de sfeer kan vertroebelen.
De LG Sport heeft sedert haar oprichting in 2018 de financiën al zelf geregeld. De LG Portret, de LG BMK en
de LG Camera Natura hebben al aangeboden dit zelf te gaan doen.
In het vorig jaar aangenomen overkoepelend reglement is bepaald dat het DB met de LG's nadere
afspraken kan maken over de financiën. De hierboven bedoelde afspraken vallen daarbinnen, waardoor
geen goedkeuring van de ALV nodig is. Niettemin hoort dit onderwerp thuis bij beleid, omdat deze wijze van
contributiebeheer afwijkt van een gegroeide gewoonte. Ook de hoogte van de LG-contributie wordt dan niet
meer door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Ledenwerving: Kleine commissie ingesteld 2020
Ledenwerving is in elke vereniging belangrijk. De coronamaatregelen beperken de fotoclubs en de Fotobond
in hun mogelijkheden. Dat kan leiden tot ledenverlies, en daarom is dit onderwerp van groter belang dan
ooit. Marion Rot (nu webredacteur) en Hans Slot (voorzitter afdeling Friesland) hebben zich bereid verklaard
daaraan speciale aandacht te geven.

Het nieuwe financieel reglement: enkele aangepaste regelingen 2020
In de vergadering van het bondsbestuur van november 2019 is het concept besproken van het nieuwe
financieel reglement, dat alle bestaande regelingen bundelt en op enkele plaatsen aanpast. Belangrijke
aanpassingen: de km-vergoeding is verlaagd van 25 naar 19 ct/km; vergoedingen over een jaar die per 31
januari van het volgende jaar niet zijn opgevraagd, vervallen; maximering van de subsidiepot voor
mentoraten (jaarlijkse vaststelling, op = op).
Na vaststelling van deze onderdelen worden ze opgenomen in het nieuwe reglement, dat op de website
geplaatst wordt met verwijdering van de afzonderlijke reglementen die dan geen zelfstandig nut meer
hebben.

Fotobond In Beeld, gedrukt en Online (digitaal): in 2021 voortzetting van 2020 en kans op een
'special'
In de algemene ledenvergadering van 2019 is afgesproken dat in 2020 In Beeld van 4 uitgaven
(print+digitaal) teruggaat naar 3 (print+digitaal), waarbij de inhoud van het 4e nummer verdeeld wordt
over 2 uitsluitend digitale versies. In 2020 is inmiddels tweemaal print+digitaal verschenen en een alleendigitaal (half nummer).
Het gedrukte en digitale blad wordt nu geproduceerd door PrintOnMedia (POM). We gaan dit jaar ervaring
opdoen met een nieuwe uitgever van het digitale blad. Het is de bedoeling dat de overgang uiterlijk eind
2020 is gerealiseerd. Voor de invoer van de kopij in de templates van het nieuwe digitale blad is
medewerking toegezegd door enkele leden. Daarmee wordt de digitale uitgave goedkoper en komt de
mogelijkheid in zicht om in 2021 toch een vierde geprinte uitgave te maken. We overwegen om van die
uitgave een special te maken, die de beste resultaten van de fotowedstrijden bevat, een soort jaarmagazine.
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Openstellen landelijke fotowedstrijd voor niet-leden: Open Foto Cup is gestart 2020
Dit jaar wordt een (nieuwe) wedstrijd opengesteld voor niet-leden van de fotobond. De benaming is Open
Foto Cup. Leden van de Fotobond kunnen gratis deelnemen met twee foto's. Bij inzending van een hoger
aantal en voor inzendingen door niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.

EVENEMENTEN: EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST
Grote Bondsexpo 2020: 13 tot 22 november 2020
We hebben nog steeds goede hoop dat de grote bondsexpo in november kan doorgaan. Noteer daarom de
opening op vrijdag 13 november 2020 om 16 uur.
Terwijl in 2019 het aantal tentoonstellingen van de Fotobond was teruggebracht tot twee (die van Foto
Nationaal en de grote expo in Delft) is het de afspraak dat alles in 2020 wordt gecombineerd. Die grote
bondsexpo wordt dan gehouden in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort.
Dit mooie paviljoen wordt beheerd door een groep vrijwilligers, die deels afkomstig zijn uit clubs die zijn
aangesloten bij de Fotobond. Zolang de gemeente geen andere invulling geeft is het beschikbaar voor
fotografie. Het dagelijks bestuur wil bezien of daar ook meer vergaderingen van de bond kunnen worden
gehouden, zodat dat ten goede komt aan de exploitatie van het paviljoen.
Er is voldoende ruimte voor onze foto's.
Er worden rond deze tentoonstelling meerdere activiteiten ontplooid, zodat niet alleen de opening wordt
bezocht.
DagFotoDag verschoven van 2020 naar 5 juni 2021
Een nieuwigheid was het, de DagFotoDag . Een Fotobond-manifestatie gehouden in het ICOON Theater in
Amersfoort. Het moest net als andere activiteiten worden afgelast door coronadreiging.
Vooral de inbreng van de landelijke groepen is belangrijk. De opzet is gericht op leren (sprekers,
demonstraties) en doen (zelf fotograferen onder leiding van vooral de LG's). Gratis voor leden van de FB.
Fotobond 100 jaar in 2022
Tien leden van de Fotobond hebben zich op verzoek van het DB bereid verklaart zitting te nemen in de
jubileumcommissie. De startvergadering is uitgesteld, alweer vanwege corona, maar er kan in eerste
instantie digitaal worden gewerkt. Aan de commissie wordt alle informatie verstrekt die inmiddels is
verzameld, waaronder de brainstorm in de BB vergadering van november 2019 en van een speciale
adviesgroep in december 2019. Als voorzitter van de jubileumcommissie is Rob Renshoff benoemd.
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3b: Bijgestelde begrotingen 2020 – 2021

0_AV boekje 2020_V1.0.docx

Pagina 26/34

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

0_AV boekje 2020_V1.0.docx

Pagina 27/34

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

3c: Vaststelling Contributie
De contributies worden gehandhaafd op het niveau van 2019, zijnde:
- clubleden
- persoonlijke leden

€ 22,00
€ 28,00
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Vergaderpunt 4: Verkiezing bestuursleden
De Algemeen Secretaris, André van Hooidonk, heeft zijn 1e termijn van 5 jaar uitgediend.
Hij is bereid om een 2e zitting te nemen. Deze duurt 3 jaar.
André heeft in de afgelopen periode de volgende zaken gerealiseerd, of is nog actief met:
a.

Invoering Ranking bij de volgende wedstrijden:
a.

Foto Online (3x/jaar)

b.

Foto Individueel

c.

AV-Online

b.

Invoering Prestatie-onderscheidingen.

c.

Standaardisatie Reglementen.

d.

(re)organisatie van de secretariële administratie en invoering van de Cloudservice Dropbox.

e.

Verhuizing van Webbeheerder.

f.

Opzet Website.

g.

Ontwerp Wedstrijdensysteem.

h. Ontwerp Online Ledenadministratie.
i.

Begeleiding Ledenadministratie en Facturatie.

j.

Organisatie Jaarboek 2019 – 2020.

k.

Opzet Platform.
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Vergaderpunt 5: Jaarverslagen 2019
De Fotobond kent drie belangrijke Taakgroepen: Opleidingen en Sprekers (TG OS), Wedstrijden
en Exposities (TG WE) en Websitebeheer (TG Web).
Verder is er een redactiecommissie voor ons clubblad Fotobond in Beeld.
Ook zijn er negen Ledengroepen, waarin leden van de Fotobond zich toeleggen op specifieke
onderdelen van het fotografisch 'landschap'. Denk aan technieken en genres; ook de
internationale fotografie en de Bondsmeesterklasse zijn ledengroepen van de Fotobond.
Ter informatie van de leden van de Fotobond zijn de jaarverslagen over 2019 van de
Taakgroepen, de In Beeld-redactie en de Landelijke groepen hierna opgenomen. Ze hoeven niet
door de vergadering te worden goedgekeurd.
5a: Taakgroepen
5a1: Taakgroep Website-beheer:
--5a2: Taakgroep Wedstrijden en Exposities:
--5a3: Fotobond In Beeld
kwartaalblad van de FOTOBOND - Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie
Hoofdredakteur: Wim Broekman, e-mail inbeeld@fotobond.nl, website www.fotobond.nl

Fotobond in Beeld in 2019
5a4: Taakgroep Opleidingen en Sprekers
---
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5b: Jaarverslag Landelijke Groepen

5b4: Landelijke Groep Camera Natura:
Door een succesvolle ballotage zijn wij in 2019 gegroeid van 29 naar 35 leden.
Wij zijn wat de vergadertijd betreft veranderd van 2 halve dagdelen naar 1 heel dagdeel (middag), wat ons
een besparing oplevert van 50 % op de zaalhuur.
Het kostte even wat moeite om aan de nieuwe tijden te wennen, maar nu gaat alles alsof het nooit anders
is geweest (opkomstpercentage rond de 65 %).
Wij hebben met de Fotobond afgesproken om vanaf 1 januari 2020 financieel zelfstandig te worden en
hebben hiervoor de taken van onze penningmeester wat uitgebreid. Hij int nu zelf de contributie en wij
hebben samen met de leden beslist om onze contributie naar 30 euro per jaar te brengen. Hierdoor houden
wij zelfs wat geld over, wat dan weer aan andere leuke dingen kan worden besteed.
Een vijfde bijeenkomst bleek nog niet voldoende draagkracht te hebben en is dus voorlopig in de ijskast
gezet.
Wel hebben wij plannen om wat vaker samen te gaan fotograferen en hopen dat vanaf 2020 uit te gaan
voeren.
Voor de foto-dag in 2020 waarop de landelijke groepen zich gaan presenteren was al vrij snel een
werkgroep samengesteld en er bleken ruim voldoende ideeën en animo voor deze dag. Als er dan ook nog
zo veel bezoekers komen, als wij hopen, dan zullen wij geen slecht figuur slaan.
Voor 2020 staan al weer 9 personen te trappelen voor de ballotage en ik heb van enkelen al zeer mooi werk
gezien, dus wij gaan met vertrouwen de toekomst in.
Andre van Stijn
Coördinator Camera Natura
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5b6: Landelijke Groep Audio Visueel:
De groep bestond per 30-12-2019 uit 11 actieve leden, 1 heeft het lidmaatschap opgezegd en één nieuw lid
is toegetreden.
4x, Kwam de groep op een zaterdag bij elkaar in de Vierstee te Maartensdijk. Daar bekeken en bespraken
we elkaars werk en er ontstaat dan veelal een pittige discussie over de inhoud, vorm, gebruik van muziek
en fotografische effecten. De sfeer is ontspannen, er wordt veel gelachen en tijdens iedere bijeenkomst
wordt goed gevarieerd en interessant werk vertoond.
Tijdens de 4 bijeenkomsten zijn er 28 producties gepresenteerd.
De motivatie om te presteren en te presenteren is constant hoog.
In samenwerking met de Fotobond TGWE hebben we weer een Landelijke Dag AV kunnen organiseren, dit
in het verlengde van de wedstrijd AV-online 2019. Met 55 series kunnen we hier spreken van een groot
succes. Jurylid en gastspreker Chris Stenger die de certificaten overhandigde en de bekroonde series van
gedegen commentaar voorzag, maakte er een mooie en leerzame dag van.
Marcel Batist heeft aanvullend in een presentatie de technische aspecten over AV voor het voetlicht
gebracht als een mooie aanvulling op de fotografische hobby, het vervaardigen van AV’s. Helaas bleef de
belangstelling achter bij de verwachting.
AV-online 2021 is in voorbereiding en zal in het begin van 2021 plaats vinden.
Met als afsluiting de Landelijk Dag AudioVisueel in maart 2021.
We blijven actief de hobby promoten voor uitbreiding van de Landelijke Groep AV.
Dat doen we via de website van de Fotobond en eigen website met alle actuele informatie.
Maar ook tijdens de landelijke AV-festivals houden we mogelijke talenten nauwlettend in de gaten.
Nieuwe leden of geïnteresseerden kunnen zich melden bij de coördinator. Of aanmelden met het formulier
<aanmelden> te downloaden vanaf de website via de LGAV. E-mail : aw.hartensveld@gmail.com Voor
meer informatie over AV of de groep kijkt u op https://avgroep-fotobond.jimdo.com/.
Rozenburg ZH
17 februari 2020
Coördinator Landelijk Groep AV
André Hartensveld.
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5b8: Landelijke Groep Journalistiek:
Oprichtingsdatum 4-11-1995
Aan het begin van 2019 telt de LG FJ 35 leden.
We zijn vier keer bij elkaar geweest voor de gebruikelijke bijeenkomsten waar we afgedrukt foto werk,
meestal in series, op tafel leggen. Deze foto’s worden uitgebreid besproken met ons allen. Er ontstaan altijd
discussies en er komen goede opmerkingen, en we zijn kritisch, we gaan diep op onze onderwerpen in, wat
het altijd erg boeiend maakt. De bijeenkomsten zijn altijd druk bezocht en de meesten leden nemen werk
mee.
Voor de eerste keer, hebben we op 18 mei, een extra bijeenkomst gehad met een spreker (Willem Wernsen)
die een volle zaal toesprak met een prachtig presentatie en veel informatie deelde. Het is voor herhaling
vatbaar, we zouden elk jaar een spreker willen hebben.
In oktober zijn 9 leden uit de groep voor 4 dagen naar Hamburg geweest. Deze jaarlijkse tochten naar
verschillende steden in Europa zijn altijd een groot succes! We hebben weer een prachtig boek samengesteld.

Hamburg foto van Carol Olerud ©
We kregen een oproep van de Taakgroep Wedstrijd en Exposities, voor een aantal leden om lezingen te geven
in het hele land, omdat de Documentaire wedstrijd niet doorging.
Het doel van de lezingen was om de kennis van dit genre te vergroten.
Hieraan hebben Armando Jongejan, Cees Mutsaerts en Jan Nabuurs gehoor gegeven. Zij hebben minstens 7
lezingen gegeven in verschillende afdelingen. Ze zijn elke keer goed ontvangen en ze werden zeer
gewaardeerd.
We hebben aangegeven om meer lezingen in 2020 te willen geven, als er belangstelling is.
Onze groep is ook benaderd door de Afdeling Transijssel om een lezing en een mentoraat documentaire
fotografie te geven. De lezing werd door Armando Jongejan gehouden, en het mentoraat wordt door Janny
Wierenga gegeven.
Onze groep heeft een aantal Bondsmentoren die lezingen en mentoraten door het land geven.
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Cobi Neeft heeft het predicaat BMK ontvangen dit jaar met een prachtig serie over handbal spelers met een
fysieke beperking.

Een foto uit de BMK serie van Cobi Neeft ©
Jaap Hijma kreeg een acceptatie in Foto Nationaal, en Eervolle Vermeldingen gingen naar Armando
Jongejan en Peter van Tuijl.

5 foto’s van de Foto Nationaal serie van Jaap Hijma ©
Bij de ballotage op 2 november, hebben 2 mensen meegedaan, waarvan één, Joke Vollebregt, geaccepteerd
werd als nieuw lid in onze groep.
Zoals duidelijk is, zijn we een zeer actieve groep met z’n allen. In 2020 zullen we ons 25-jarig jubileum
vieren, de planning daarvoor is al begonnen!
Aan het einde van 2019 hebben we 36 leden, waarvan 17 ook BMK zijn.
Carol Olerud
Coördinator LG FJ
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