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Uitnodiging: 
 
De Algemene LedenVergadering (ALV) wordt dit jaar twee keer gehouden. Ditmaal wordt weer 
als vanouds bijeengekomen in zalencentrum de Amershof, Snouckaertlaan 11a, te Amersfoort. 
De vergadering begint op 11 december om 10:30 uur am. Wij nodigen u uit hieraan deel te 
nemen.  
 
Mochten de Corona-maatregelen tot een verdere lockdown leiden, dan zullen wij u tijdig 
informeren wat het alternatief wordt. 
 
Voor deelname aan deze vergadering dient u zich per e-mail aan te melden bij het Bondsbureau, 
bondsbureau@fotobond.nl tot uiterlijk 1 december.  
 
Speciaal voor clubs 
Geef bij uw aanmelding de naam door van de persoon die de club vertegenwoordigt, ook als u dat zelf bent, 
en of u met 1 of 2 personen komt. Vul de naam van de vertegenwoordiger in op het formulier “Machtiging 
voor clubs”, laat dat ondertekenen door de voorzitter of secretaris van de club en lever dat formulier in bij 
binnenkomst van de vergaderruimte.  
 
Speciaal voor persoonlijke leden 
Persoonlijke Leden mogen zich door een ander lid van de Fotobond laten vertegenwoordigen. In dat geval 
moet de gemachtigde bij binnenkomst van de vergaderruimte het ingevulde formulier inleveren. 

 
Wat verwachten wij van u! 
 

1. Downloaden en lezen van de stukken in het ALV-boekje 
a. Hierdoor zullen er ongetwijfeld vragen opkomen.  
b. Die vragen vermeldt u in uw aanmeldingsmail. 

 
2. Deelname aan de ALV 

a. Als u aan de ALV wilt deelnemen, mailt u dat tot uiterlijk 1 december 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. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Andries van Hooidonk 
Algemeen Secretaris Fotobond 
Voorzitter a.i. Fotobond  
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Agenda: 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Uitwerking van de Algemene Vergadering van april 2021 

 
3. Jubileum 2022 

 
4. Financieel 2021 2022 

a. Begroting 2021 
b. Prognose 2021 
c. Begroting 2022 
d. Mandaat voor de jubileum commissie 

 
5. Bestuursbeleid 2021-2022 

a. Voortgang Landelijke Afdelingsraad, LAR 
b. Commissie Afdelings Advies Raad, AAR 

 
6. Komende en gaande bestuursleden 

a. Verkiezing Voorzitter Fotobond 
b. Vertrekkende voorzitter taakgroep Opleidingen en Sprekers 
c. Vacatures in de taakgroep Websitebeheer 
d. Vacatures bij de technische redactie van In Beeld Online 

 
7. Onderscheidingen 

a. Bondsonderscheidingen 
b. Prestatie-onderscheidingen 
c. BMK-nominaties 
d. FIAP-onderscheidingen 

 
8. In Beeld 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 
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Vergaderpunt 2: Uitwerking van de ALV april 2021  
 

1. Opening: 
a. Naast het DB zijn er 46 leden aanwezig. 
b. Het DB toont een filmpje van het afscheid van Gerda Gallé, het Bondsbureau, waarbij Gerda 

een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen plastiek ontvangt. Een nieuwe 
onderscheiding, voor het langdurig ondersteunen van het bestuur en voor speciale 
verdiensten. Gerda heeft zich 38 jaar waar gemaakt in haar functie, waarvoor dank wordt 
uitgesproken. Wim Geerts neemt op zijn eigen, bijzondere manier afscheid van Gerda. 

c. De ALV is te laat bijeen geroepen. Statutair staat er een periode van minimaal 4 weken 
voor. De vergadering heeft er geen probleem mee, hoewel Ruud Slot zich afvraagt in 
hoeverre de resultaten van de vergadering rechtsgeldig zijn. 
 

2. Uitwerking ALV 2020: 
a. Er is geen commentaar op de uitwerking, waardoor deze is vastgesteld. 

 
3. Het jaar 2020: 

a. Bestuursverslag 2020: 
i. Pierre Pinkse, de ex-webmaster, is benoemd tot Erelid. De uitreiking van het 

eremetaal is dankzij de pandemie dusdanig vertraagd, dat vermelding nu op z’n 
plaats is. 

ii. Voorts geen commentaar op het verslag. 
b. Financiën 2020: 

i. Er is geen commentaar op de financiën over 2020. 
c. Verslag Kascontrolecommissie: 

i. De financiën zijn in orde bevonden. Het bestuur krijgt décharge over 2020. 
ii. De kascontrolecommissie bestaande uit Arjan Benders en Jan Versteeg wordt 

bedankt. 

 
4. Jubileum 2022: 

a. Rob Renshoff, voorzitter van de jubileumcommissie, doet verslag van de plannen van de 
commissie. De commissie bestaat voorts uit: Cora Sens, Tom Meerman, Henri Kok, Ben 
Tangena en Pieter Coenen. 

b. Zaterdag 12 maart 2022 start het eeuwfeest, met een formeel gedeelte in de ochtend en 
met lezingen en workshops in de middag. 

c. Afdelingen werken voor het jubileum samen in 5 regio’s. In elke regio zullen manifestaties, 
lezingen en/of workshops plaats vinden. 

d. Dag Fotodag en de Grote Bondsexpo zullen worden uitgesteld tot in het jubileumjaar, waar 
zij onderdeel zullen vormen van de activiteiten. 

e. Er is veel geld nodig voor de uitvoering van alle plannen. Landelijk zullen dan ook sponsoren 
en subsidieverstrekkers worden benaderd. 
 
 

5. Het jaar 2021: 
a. Demo van het Wedstrijden- en Bespreeksysteem door UWKM. 

i. De demo wordt positief ontvangen, zeker gezien de clubs er in principe niet voor 
hoeven te betalen. 

b. Bestuursbeleid 2021 - 2022 
i. Transformatie van het Bondsbestuur in de Landelijke Afdelingsraad. 

1. Een commissie uit het Bondsbestuur had zich al gemeld vóór de ALV. De 
commissie wil de transformatie in goede banen leiden. De commissie 
bestaat uit: Mary van Rossenberg, Henri Kok en Ton Constandse, 
respectievelijk de afdelingsvoorzitters van Limburg, Kennemerland en 
Twente. 

2. Staande de vergadering melden zich 2 andere afdelingsvoorzitters, Ruud 
Slot en Arie Sweegers. Het DB is echter van mening, dat in de commissie 
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ook niet-afdelingsvoorzitters moeten plaats nemen. (toevoeging na de 
vergadering: Pieter Coenen en Peter van Tuijl zullen worden gevraagd plaats 
te nemen in deze commissie). 

ii. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WBTR: 
1. Staande de vergadering wordt een commissie gevormd, bestaande uit Mary 

van Rossenberg, Jan Versteeg en John Meyers. Doel is om de clubs bekend 
te maken met de WBTR en hen handvatten te geven in de vorm van 
Webinars en documentatie. 

iii. Voorbereiding aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
1. De diverse tekstuele aanpassingen zijn alle goedgekeurd door de 

vergadering. 
c. Bijgestelde begroting 2021 

i. Een aantal mensen is vóór het afschaffen van de papieren In Beeld en in plaats 
daarvan een jaarboek. Er is geen stemming over. Het DB benadrukt erg voorzichtig 
te zijn met de papieren In Beeld. Veel leden stellen het blad op prijs zoals het is. 

ii. Coronakorting verstrekken aan alle leden, door een korting van € 4,00 op het 
lidmaatschap voor 2021, of het overeenkomstige bedrag ter beschikking stellen aan 
de jubileumcommissie. Er vindt geen stemming plaats, maar een polsing. Hieruit 
blijkt echter duidelijk, dat de vergadering van mening is om het geld beschikbaar te 
stellen aan de jubileumcommissie, zodat het ook ten gunste van de leden komt bij 
het eeuwfeest. 

d. Verkiezing kascontrolecommissie 
i. Arjan Benders blijft aan als lid 
ii. Jan Versteegh blijft aan als reserve 
iii. Ruud Slot meldt zich als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

 
6. Verkiezing bestuursleden 

a. Voor aftredend penningmeester Hugo Vollebregt zijn 2 kandidaten gevonden. Pieter 
Coenen, die wordt voorgedragen als 1e penningmeester en André Legerman, die wordt 
voorgesteld als bestuurslid, 2e penningmeester. Beide worden zonder commentaar en met 
applaus door de vergadering aangesteld. 

b. Er is nog geen vervanger gevonden voor Oege Lam, de aftredend voorzitter. Voorgesteld 
wordt om de Algemeen Secretaris, de functie als voorzitter ad interim te laten vervullen en 
de wervingscommissie bestuur nog verder te laten zoeken naar een voorzitter. Dit wordt 
zonder commentaar en met applaus door de vergadering aangenomen. 

c. André van Hooidonk spreekt de aftredende voorzitter en penningmeester toe. Hugo heeft 
zich sterk gemaakt voor een aantal financiële zaken en wordt hiervoor beloond door de 
onderscheiding voor speciale verdiensten. Oege heeft zo veel opgepakt en geïnitieerd 
tijdens zijn zittingsperiode, dat hij wordt benoemd tot Erevoorzitter. Beide heren krijgen 
applaus en complimenten. 

d. Oege spreekt de vergadering toe in een woord van dank voor de fijne samenwerking met 
zijn collegae. 
 

7. Jaarverslagen 2020 
a. Geen commentaar, geen vragen 

 
8. Rondvraag 

a. Wim Geerts wil weten wat de juiste oprichtingsdatum is van de Fotobond. Tom Meerman 
licht toe, dat dat op 11 maart 1921 was. 

b. Ruud Slot, André Bergmans en Carol Olerud hebben commentaar op het feit, dat de leden 
van de nieuwe Landelijke Groepen een uitnodiging hebben gekregen voor deelname aan 
Foto nationaal, terwijl die LG’s (nog) geen ballotage hebben. Frans Albers licht een en ander 
toe. Als er onvoldoende kwaliteit in een serie is, dan wordt die er door de externe jury al 
snel uitgehaald. 
 

9. Sluiting 
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a. André sluit de vergadering 
 

Vergaderpunt 3: Jubileum 2022 
 
Dit agendapunt zal worden toegelicht door Cora Sens 
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Vergaderpunt 4: Financieel 2021 - 2022 
 

Prognose 2021 en begroting 2022      
              afwijking 

recapitulatie:   Begroting Prognose Begroting    
begroting 

2022 

        2021  2021  2022   

t.o.v. 
prognose 

2021 

Baten           

Contributies en overige baten   130.660 131.956 131.700        -256 
            
Lasten           
Landelijke activiteiten   54.229 44.998 65.374     20.376 
Afdelingsactiviteiten   25.200 22.659 33.500      10.841 
Automatisering   32.000 55.824 8.000       -47.824 
Organisatiekosten   28.350 17.075 28.450      11.375 
Lasten totaal   139.779 140.555 135.324      -5.231 
            
Saldo Baten en Lasten   -9.119 -8.600 -3.624      4.976 

 

Een nadere specificatie: 
          
     Begroting Prognose Begroting      
     2021 2021 2022     

Contributies          
Contributies clubs   117.052 116.254 116.600     
Contributies persoonlijke leden    13.608 14.834 15.000     
Subsidie van derden   0 0 0     
     130.660 131.600 131.600   0 
            

Publicaties           
Opbrengst jaarboek   0 51 0     
Opbrengst over foto's gesproken    605 400     
Verzendkosten publicaties     -300 -300     
      356 100     
            

Totale baten   130.660 131.956 131.700   -256 
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Activiteitenkosten          
     Begroting Prognose Begroting     

Landelijke activiteiten   2021 2021 2022    

Fotobond in Beeld   22.000 22.112 26.642     
fotobond in Beeld digitaal   5.000 4.632 5.500     
In the picture   3.500 3.254 4.000     
TG Wedstrijden en exposities   14.135 11.000 15.550     
TG Opleiding en sprekers   7.094 1.500 7.682     
TG verenigingsondersteuning     3.000     
Landelijke groepen/Werkgroepen   2.000 2.500 3.000     
               

     54.229 44.998 65.374   20.376 
            

Afdelingsactiviteiten          
Bijdragen aan afdelingen   20.450 19.974 27.500     
Fotoclubs mentoren   4.750 2.000 5.000     
Fotoclubs jubilea     685 1.000     

     25.200 22.659 33.500   10.841 
            
            
            

Automatisering (taakgroep 
webbeheer)          
Website ontwikkeling en onderhoud en 
hosting   5.000 4.602 3.500     
Website onderhoud   5.000 2.632 1.250     
Website hosting   10.000 192      
Modelsite voor clubs   11.000 309      
Multifunctioneel platform, ontwikkeling    3.012      
Multifunctioneel platform, onderhoud    717      
Portal: ontwikkeling    14.516      
Albumsysteem Landelijke groepen: 
ontwikkeling    3.321      
Curatorrol in The Picture: ontwikkeling    7.823      
Mailchimp      1.256 1.500     
Website diverse kosten    858 750     
Wedstrijd- en Bespreek systeem: 
ontwikkeling    10.582 1.000     
Online ledenadministratie en onderhoud    435      
Facturatie systeem: ontwikkeling     5.569       
     32.000 55.824 8.000   -47.824 
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Organisatiekosten          
  Begroting Prognose Begroting   
  2021 2021 2022   
Bestuurskosten   1.500 4.000 5.000     
Vergaderingen ALV,BB+ en DB   8.000 3.000 10.000     
Representatiekosten en onderscheidingen   1.000 250 500     
Bondsbureau   6.000 2.535 4.000     
Administratie en accountant   2.600 650 500     
Bankkosten    500 400 500     
Jaarlijkse toevoeging reservering Jubileum   6.000 6.000 0     
Dag Fotodag (jaarlijks sparen, uitgaven in 
2022   0 0      
Kosten jubileum en  ontwerp logo 100 
jaar/diversen   250 690 4.000     
Dotatie Corona-voorziening   0 0 0     
Zoomvergaderingen   1.000 0 1.950     
Onvoorzien    1.500 -450 2.000     

     28.350 17.075 28.450   11.375 
            

Totale lasten   139.779 140.555 135.324     

            

Saldo baten en lasten   -9.119 -8.600 -3.624   4.976 
 
 
 
 
4d. Mandaat voor de jubileum commissie 
 
In 2022 gaat de fotobond haar jubileum vieren.  
Volgens de statuten dienen uitgaven door het bestuur van boven de € 5.000 vooraf goedkeuring 
van de ALV. Het totale budget voor het lustrum staat evenwel nog niet vast en zal over het hele 
jaar 2022 verspreid worden uitgegeven.  
Zonder mandaat van de leden is deze situatie niet goed te handelen. Het uit te geven budget is 
bovendien sterk afhankelijk van de hoogte van toegezegde subsidies en inkomsten uit 
sponsorgeld en dergelijke.  
Het DB vraagt aan de leden het mandaat om alle noodzakelijke uitgaven voor het lustrum te 
mogen doen onder de conditie dat de begroting dekkend is en de uitgaven niet eerder worden 
gedaan dan wanneer de daar tegenover staande opbrengsten vast staan.   
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Vergaderpunt 5: Bestuursbeleid 2021-2022 
 
Lopend beleid 

1. Onderhanden automatisering: 
a. Bouw van het Portal 
b. Bouw van het Platform 
c. Bouw van het Wedstrijden en Bespreeksysteem voor clubs en afdelingen 
d. Modelwebsite voor clubs 

2. Plannen automatisering: 
a. Afhandeling In the Picture 
b. Massa-upload foto’s in albums 

 
Nieuw beleid:  

3. Naar digitale besluitvorming en een doelmatiger organisatie: 
a. Het vaker mogelijk maken van digitale besluitvorming 
b. Een eenvoudiger (plattere) organisatie 
c. Het omvormen van het Bondsbestuur tot een Landelijke Afdelingsraad. 

 
 

Voortgang Landelijke Afdelingsraad, LAR 
4. Zie bijlage “Statuten” 

 

Commissie Afdelings Advies Raad, AAR  
5. Zie bijlage “advies commissie” 
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Vergaderpunt 6: Komende en gaande bestuursleden 
 

1. Vervulling huidige en komende vacatures: 

a. Cora Sens, bestuurslid met de portefeuille PR en Communicatie, heeft zich 
aangemeld om de vacante plek van Voorzitter van de Fotobond in te nemen. 

b. Bas Berkhout, voorzitter van de taakgroep Opleidingen en Sprekers, legt deze 
functie neer in mei 2022. Het DB stelt Gert Wildering voor als zijn tijdelijke 
opvolger. 

c. Er zijn een aantal onvervulde vacatures in de taakgroep Websitebeheer. Het DB 
roept kandidaten op zich te melden bij secretaris@fotobond.nl 

d. Het is onze wens om In Beeld Online door een -eigen- technische redactie te laten 
maken. Wij zoeken mensen met kennis van het tool -InDesign-. 
 

 
 

  



 
ALGEMENE LEDENVERGADERING december 2021 
 

0_ALV boekje 2021-12-11_V1.0.docx          Pagina 13/14 
 

Vergaderpunt 7: Onderscheidingen 
 

1. De Fotobond kent verschillende soorten onderscheidingen: 
a. Bondsonderscheidingen voor leden die zich langere tijd verdienstelijk hebben 

gemaakt op lokaal, regionaal of landelijk niveau.  
i. Voor de volgende personen zijn onderscheidingen aangevraagd en 

gehonoreerd door het bestuur: 
1. Peter Willemse, lid van verdienste.  
2. Hans Zoete, erelid 
3. Jan Kok, erelid 

b. Prestatie-onderscheidingen voor leden die bij herhaling hoog scoren bij de 
landelijke wedstrijden. Een aantal mensen heeft deze onderscheiding ontvangen 
bij de bespreking van de BondsFotowedstrijd in Hoogezand. Een aantal mensen 
krijgt deze onderscheiding nu. 

c. BMK-nominaties. De landelijke groep BondsMeesterklasse heeft een bijzondere 
ballotage, die wordt uitgevoerd door externe beroepsfotografen. 

d. FIAP-onderscheidingen. De landelijke groep FIAP onderhoudt namens de Fotobond 
de contacten met de Fédération Internationale de l'Art Photographique. Door 
acceptatie van de foto’s bij internationale salons en wedstrijden worden punten 
vergaard, die uiteindelijk een FIAP-onderscheiding opleveren. 
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Vergaderpunt 8: In Beeld 
 
Eén van de grootste kostenposten is bij herhaling het gedrukte blad “In Beeld”. 
Het blad verschijnt nu 3 x per jaar. Daarnaast is er een digitale versie van het blad gekomen, In 
Beeld Online, dat in basis gelijk is aan de papieren versie, maar met een verschijning van 5 x per 
jaar. 
Hierdoor zijn er 2 uitgaven -uniek- in de digitale versie. 
 
Vanwege de relatief hoge kosten wordt er jaarlijks op de ledenvergadering gestemd over het 
aantal uitgaven. 
 
 
 
 
 
 


