
versie d.d. 28 mei 2017  

DOELSTELLING LANDELIJKE GROEP ANALOGE EN HYBRIDE FOTOGRAFIE (LGAHF):  

Het doel van de groep is binnen de Fotobond een landelijk platform te vormen voor 

beoefenaars van analoge en hybride fotografie. De deelnemers in de groep zullen elkaar 

ondersteunen en stimuleren. Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt daarbij een 

belangrijke rol. Maar de artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld is minstens zo 

belangrijk. De gebruikte analoge en hybride technieken  moeten het beeld versterken.  

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP  

1. Lid worden van de Landelijke Groep  Analoge en Hybride Fotografie kan door 

aanmelding, eventueel voorafgegaan door een vrijblijvende kennismaking tijdens een 

reguliere bijeenkomst 

De groep kent geen kandidaat-leden.  

2. De leden verplichten zich de bijeenkomsten bij te wonen. Zij wijzen een coördinator 

uit hun midden aan. Bij verhindering dient dit te worden gemeld aan de coördinator. 

Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar.  

3. De leden nemen bij elke bijeenkomst nieuw werk ter bespreking mee.  

4. De leden dienen te hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen aan de 

Fotobond. De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan de LGAHF is vastgesteld op € 20,- 

en, in voorkomend geval, een aparte bijdrage voor een specifieke activiteit.  

5. De coördinator administreert de aanwezigheid van de leden en maakt een kort 

verslag van de bijeenkomsten. Hij/zij rapporteert aan het Dagelijks Bestuur over 

aanwezigheid, presentaties van de leden en eventueel optredende problemen en 

levert jaarlijks een bijdrage aan de Algemeen Secretaris t.b.v. het jaarverslag van de 

Fotobond. Hij/zij geeft wijzigingen in adres en deelnemersbestand door aan de  

ledenadministratie. 

6. De Algemeen Secretaris regelt de zaalruimte waar de bijeenkomsten worden 

gehouden in overleg met de coördinator. De coördinator draagt zorg voor de 

convocaten en hij/zij regelt de financiële zaken met de Algemeen Penningmeester.  

EINDE LIDMAATSCHAP: 

- Indien een lid van de groep 3 maal zonder bericht afwezig is. 

- Indien een lid niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen. 

- Indien het lid niet langer lid is van een bij de Fotobond aangesloten fotoclub of niet 

langer persoonlijk lid is. 

- Indien het optreden van een lid zodanig is dat er, naar de mening van de groep of het 

Dagelijks Bestuur, aanleiding is het lidmaatschap te beëindigen. 


