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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV-2021 

 

maandag 8 maart 2021, 20.00 uur 
 

Video Vergadering met ZOOM 

 

 
 

 
AGENDA 
 
1. Opening  en vaststellen van de agenda. 

2. Notulen van de ALV d.d. 11 maart 2020 en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag  activiteiten en financiën 2020. 

4. Verkiezing bestuursleden. 

(1) Bestuurslid Martin Roos is per 1 januari  jl. afgetreden, (2) Penningmeester Hugo van Ool 

heeft te kennen gegeven terug te treden. 

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 2021 & Begroting 2021. 

6. Rondvraag en Sluiting. 

 

 
 

Na de rondvraag - vanaf 21:00 uur - zijn jullie uitgenodigd om de meest plezierige, amusante, 
vermakelijke en Coronaproef momenten van het afgelopen jaar met iedereen te delen. 

 
 

 
 

 

 

  

mailto:secretaris@fotolimburg.nl


 
 

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

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

2 

NOTULEN - Jaarvergadering 2020 - Fotobond  Afdeling Limburg 
woensdag 11 maart te Roermond. 

 
 

 

Aanwezig: FK Midden Limburg, FC Océ, FG Weert, FC Venlo, FG Kiekkast, FK Echt, AFG Tegelen, FK Stein, 
FC De Sluiter, FG F8, FG Interfocus, FG Helpoort (12); 
Tom Meerman (Fotobond), Patricia Peters (Huis v/d Kunsten), Geert Noij (persoonlijk lid), 
Mary van Rossenberg, Hugo van Ool, Marjan van der Heijden, Martin Roos, Frans Smets. 
 

Afgemeld: 
 

FG Reuver, FC Abedia (2). 

Afwezig  
zonder 

kennisgeving: 

FK Geleen, AFV Het Motief, AFV Venray, FG eXposure, FC Helden-Panningen, FC Voerendaal, 
AFV Blerick, Fotof Limburg, FG Horst a/d Maas. FC De Heeg, FG ISO'73, FC Dracula, FG 
Belfeld, FG Tegenlicht, FC Sittard, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes, FC Vossenvuur, FC 
EyeConnect, FC Grensland, FK ZenzR, FK Reflex, Photo 10 (24). 
 

 
 
 
 
 
item omschrijving 

1. Opening: 
- Opening door de voorzitter Mary van Rossenberg. 
- Welkom alle leden, Tom Meerman (Fotobond) en Patricia Peters (Huis voor de Kunsten).  

2. Ingekomen stukken: 
- Géén. 

3. Toevoegen van agendapunten: 
- Géén. 

4. Het jaarverslag 2019 : 
Het jaarverslag wordt samengevat door de voorzitter. 
- Nieuwe fotoclubs: Photo-10 (Echt) en FG Helpoort (Maastricht). 
- Terugblik: Wedstrijden & Exposities (Afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang) en Opleidingen & Sprekers 

(Cursus Jureren door mentor Jan Nabuurs, Lezing Documentaire Fotografie door Jan Nabuurs, 
Workshop Series Maken door Harry Sikkenk, Bondsfotowedstrijd door jurylid Hans Brongers, 
Lezingen Bob Luijks (landschapsfotografie) bij FK Stein en Workshop Annie van Gemert bij FG 
Interfocus). 

5. Financieel overzicht 2019: 
De voorzitter behandelt het jaarverslag (wordt uitgereikt). 
Verslag kascommissie: 
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Wim Janssen van FK Stein en Ad Bazelmans van FG F8, heeft 

de boekhouding over het boekjaar 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden.  
Dechargeren: Hugo van Ool en het Bestuur worden gedechargeerd. 

6. Verkiezing kascommissie 2020: 
- Ad Bazelmans van FG F8 en Marcel Ohlenforst van FC De Sluiter. 

7. Verkiezing bestuur: 
- Het bestuur stelt Marjan van der Heijden (FC De Sluiter) voor als bestuurslid en Hugo van Ool als 

penningmeester aan. Zij worden bij acclamatie benoemd.. 
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8. Activiteitenplan 2020: 
- Lezing Smartphone fotografie door Nico Brons op 5 februari. 
- Afdelingswedstrijd “5-met-Samenhang” bespreking & uitslag en nominaties voor Foto Nationaal op 22 

april in Roermond. 
- Besprekingen van de bondsfotowedstrijd (BFW) in Roermond. 
- Opening Limburg Foto 2020 10/11 november met een randprogramma. 

9. Begroting 2020: 
De voorzitter behandelt de begroting en deze wordt door de aanwezige leden akkoord bevonden. 

10. Rondvraag: 
- Leden oproep door FG Kiekkast (Ulestraten). 
- Leden oproep door FK Midden Limburg (Roermond). 
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JAARVERSLAG 2020 - Fotobond Afdeling Limburg 
 

Algemeen 

 
Vanwege de coronacrisis is het jaar 2020 anders gelopen dan was voorzien. Een behoorlijk aantal 

activiteiten van de Afdeling Limburg konden helaas geen doorgang vinden. Enkele activiteiten zijn 

nog wel uitgevoerd of aangepast. 

 

Clubs, Leden en ALV 

In 2020 waren in Limburg 36 clubs aangesloten bij de Fotobond, daarnaast waren er 48 individuele 

leden. Op 11 maart 2020 vond de Algemene Ledenvergadering  plaats, circa 20 leden bezochten de 

vergadering.   

Penningmeester Leen Buijs trad terug, het bestuur bestond eind 2020 uit Mary van Rossenberg 

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

Marjan van der Heijden (bestuurslid Communicatie). 

 

 

Cursussen en lezingen 

 
Afronding workshops “Seriematig Werken”. 

In januari vond de 2e workshop Seriematig Werken plaats (de eerste was in november 2019) door 

bondsmentor Harry Sikkenk. De workshop werd gegeven aan twee groepen, met 15 deelnemers per 

groep. Deelnemers werkten aan een eigen fotoserie en werden gestimuleerd mee te doen met de 

afdelingswedstrijd “Serie van 5-met-Samenhang”. 

Lezing Smartphone Fotografie. 

Op 5 februari organiseerde de Afdeling een lezing Smartphone Fotografie door Nico Brons, de 

opkomst was hoog en de reacties waren zeer positief. 

Zomerworkshops. 

De zomerworkshops waren niet opgenomen in het jaarplan 2020. We hebben drie verschillende 

workshops van één dagdeel 'Coronaproof' aangeboden in groepen van maximaal 6 personen. De 

workshop “Breken met de Werkelijkheid & Abstract” door Wim Jenniskens is twee keer gegeven, de 

workshop “Inspiratie voor nieuwe eigen(zinnige)  beelden” door Jan Nabuurs is één keer gegeven.  

Mentoraat Natuur & Landschap (opgestart). 

Er is in september een mentoraat Natuur & Landschap gestart. De belangstelling was groot zodat er 

twee groepen zijn gestart. Helaas hebben we de tweede bijeenkomst moeten annuleren vanwege de 

coronamaatregelen. We hervatten het mentoraat zodra dat weer kan. 
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Inspiratievideo 'Winterinspiratie'. 

Begin december hebben wij alle leden een link toegezonden met een inspiratievideo van Marijn 

Heuts met tips en suggesties voor natuurfotografie in de winter. De inspiratievideo van 45 minuten 

was speciaal opgesteld voor de leden van de Fotobond Afdeling Limburg. 

Deze activiteiten hebben in verband met de coronamaatregelen niet  plaatsgevonden: 

Activiteit in samenwerking met het Fotomuseum aan het Vrijthof. 

Bij de start van de expositie van fotograaf Jamel Shabazz tweede helft maart zou voor onze leden een 

Meet & Greet met de fotograaf plaatsvinden. Alles was voorbereid, maar helaas kon dit niet 

doorgaan. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

Fotobespreking in Roermond, waarin één van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd de foto’s van 

Limburgse clubs zou komen bespreken.  

Cursus Fotobespreken. 

Het plan was om in het najaar de cursus Fotobespreken te starten, dit wordt doorgeschoven naar 

2021. 

Financiële bijdrage Lezingen door Fotoclubs. 

De Afdeling kan lezingen door Fotoclubs, die opengesteld worden voor alle leden van de Fotobond 

Afdeling Limburg, financieel ondersteunen. In 2020 is hier géén gebruik van gemaakt. 

 

 
 Wedstrijden & Exposities 

Afdelingswedstrijd "Serie van 5-met-Samenhang". 

In maart en april vond de Afdelingswedstrijd “Serie van 5-met-Samenhang” plaats. Series zijn digitaal 

ingezonden en door een tweehoofdige jury (Harry Sikkenk en Brendan van den Beuken) beoordeeld. 

Omdat de uitslag en  openbare bespreking niet fysiek kon plaatsvinden, heeft de jury alle ingezonden 

fotoseries besproken in een video. De jury heeft in totaal 15 series geselecteerd voor deelname aan 

Foto Nationaal.  

Deze activiteit heeft in verband met de coronamaatregelen niet  plaatsgevonden: 

Limburg Foto 2020. 

De planning was dat in oktober-november 2020 de fotomanifestatie “Limburg Foto 2020” zou 

plaatsvinden. We waren begonnen met de voorbereidingen, maar helaas is daar vanaf medio maart 

een streep doorgezet.  
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Communicatie 

 
Per 1 januari 2020 is de website van de Afdeling Limburg ondergebracht op www.fotobond.nl. De 

oude domeinnaam www.fotobondlimburg.nl blijft nog bestaan.  

De Afdeling Limburg heeft een Facebook pagina facebook.com/fotobondlimburg waar activiteiten en 

nieuws ook onder de aandacht worden gebracht. 

Het was erg lastig om de contacten met de clubs te onderhouden. Normaal gesproken verloopt dit 

vooral via activiteiten en clubexposities, echter deze activiteiten zijn na maart zo goed als stil komen 

te liggen.  

Huis voor de Kunsten. 
In 2020 ontvingen we subsidie van het Huis voor de Kunsten, had een belangrijke rol bij de 

organisatie van de verschillende activiteiten. 

 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Hugo van Ool 

Penningmeester 
Martin Roos Marjan van der Heijden 

Communicatie 
 

 
  

file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-mrt2020/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2021/www.fotobond.nl
file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-mrt2020/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2021/www.fotobondlimburg.nl
file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-mrt2020/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2021/facebook.com/fotobondlimburg
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Jaarverslag Financiën 2020 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

 

 

Het overzicht van de Realisatie & Begroting van Inkomsten & Uitgaven 

wordt tijdens de ALV maandag 8  maart 2021 getoond. 
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JAARPLAN 2021 - Fotobond Afdeling Limburg 
-concept januari 2021- 

(ter vaststelling door de ALV maandag 8 maart 2021) 
 

Algemeen 
Helaas hebben we ook in een (groot) deel van het jaar 2021 te maken met coronamaatregelen. Dat 

maakt het lastig om bijeenkomsten en de grotere activiteiten zoals Limburg Foto in te plannen. Het 

bestuur stelt daarom voor om de manifestatie Limburg Foto door te schuiven naar 2022, het 

jubileumjaar van de Fotobond. In 2022 viert de Fotobond haar 100-jarig bestaan en dan zullen er in 

het hele jaar en in het hele land activiteiten geprogrammeerd worden. Door aan te haken bij het 

jubileumjaar van de Fotobond denken we ook meer bezoekers te kunnen trekken. 

Een tweede opmerking vooraf bij het jaarplan betreft de bezetting van het Afdelingsbestuur. Er zijn 

momenteel twee vacatures in het bestuur. We zoeken nog een penningmeester en een algemeen 

bestuurslid. Mochten beide vacatures niet worden ingevuld zijn we genoodzaakt keuzes te maken 

welke activiteiten doorgang kunnen vinden en welke niet. 

We hopen dat voor of tijdens de ALV in maart zich alsnog nieuwe bestuursleden aanmelden. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 Mary van Rossenberg (voorzitter) 

 Frans Smets (secretaris) 

 Vacature (penningmeester) 

 Marjan van der Heijden (bestuurslid Communicatie) 

 Vacature bestuurslid. 

Cursussen & Lezingen 

Online Lezing en Bespreking Abstracte fotografie. 
In het eerste kwartaal 2021 staat een lezing abstracte fotografie op het programma door Iris 

Depassé, beeldend kunstenares en fotografe. Indien er voldoende belangstelling is zal enkele weken 

na de lezing een interactieve online bespreekavond zijn waarin de foto’s van de deelnemers worden 

besproken. 

Mentoraat Natuur & Landschap. 
De twee groepen die gestart zijn in september 2020 maken het mentoraat (in totaal 5 avonden) in 

2021 af. Beide groepen hebben nog 3 avonden Er staan mensen op de wachtlijst voor de derde en de 

vierde groep van het mentoraat Natuur& Landschap, deze mentoraten willen we in 2021 opstarten. 

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.  

De cursus Fotobespreken willen we in 2021 programmeren. We schatten nu in dat we de cursus het 

beste kunnen opstarten in het najaar 2021. Mochten de coronamaatregelen eerder en langdurig 

versoepeld worden, kunnen we dit naar voren halen. 
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Korte workshops 
Vanwege het succes van de zomerworkshops 2020 willen we ook in 2021 enkele korte praktische 

workshops organiseren. De precieze invulling is nog niet bekend. In de ALV horen we graag 

suggesties van de leden. 

Wedstrijden & Exposities 

Afdelingswedstrijd "Serie van 5-met-Samenhang". 
In maart / april zal, zoals elk jaar, weer de Afdelingswedstrijd 'Serie van 5-met-Samenhang'  

georganiseerd worden. De inzendingen zijn uitsluitend digitaal. De inzenddatum is de laatste week 

van maart. De bekendmaking van de genomineerde series en de openbare bespreking van alle 

inzendingen vindt eind april plaats. We gaan vooralsnog uit van een online bespreking / 

videobespreking. De genomineerde fotografen van deze wedstrijd worden voorgedragen voor 

deelname aan Foto Nationaal 2021. 

Expositie vierde kwartaal 2021. 

We willen in het voorjaar verkennen of een expositie in het laatste kwartaal 2021 tot de 

mogelijkheden behoort. We zouden de winnende series van de Afdelingswedstrijd 'Serie van 5-met-

Samenhang' kunnen exposeren. Een ander idee is om foto’s van de mentoraten van afgelopen 

jaar/jaren te exposeren.  

Voorbereidingen Euregionale Fotowedstrijd 2022. 

In verband met de coronamaatregelen zijn er nog geen voorbereidingen opgestart voor een nieuwe 

Euregionale Fotowedstrijd. De Euregionale Fotowedstrijd wordt gecoördineerd door het Huis voor de 

Kunsten. Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de inzet en van de plannen van onze partners, 

het Verbond van Limburgse fotokringen (B) en het Deutscher Verband für Fotografie-Rheinland.   

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 website (www.fotobondlimburg.nl); 

Facebook pagina (www.facebook.com/FotobondLimburg); e-mailberichten gericht aan de 

secretarissen van de clubs.  

 

 

 
Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Vacature 

Penningmeester 
Marjan van der Heijden 

Communicatie 
Vacature 

Bestuurslid 

  

http://www.fotobondlimburg.nl/
http://www.facebook.com/FotobondLimburg
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concept Begroting 2021 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

De concept Begroting wordt tijdens de ALV maandag 8  maart 2021 getoond. 

 

 


