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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV-2022 

dinsdag 8 maart 2022, 20.00 uur. 
 

Video Vergadering met ZOOM 
 

Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen tot deelname aan deze vergadering. 

 
 
AGENDA 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. 

2. Notulen van de ALV d.d. 8 maart 2021 en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag activiteiten en financiën 2021. 

4. WBTR Fotobond Afdeling Limburg. 

5. Rooster aan- en aftreden bestuursleden. 

6. Ontwikkelingen Fotobond 100 jaar. 

7. Jaarplan & Begroting 2022. 

8. Rondvraag en Sluiting. 

 

Agendapunt 4: 

Bijgevoegd in PDF; Bestuursnotitie Stappenplan WBTR Fotobond Afdeling Limburg. 

Agendapunt 5: 

Het rooster aan- en aftreden van de bestuursleden ziet er als volgt uit: 

Voorzitter:   Mary van Rossenberg 

Secretaris:  Frans Smets 

Penningmeester  Marcel Ohlenforst 

Bestuurslid   Marjan van der Heijden 

Vacature bestuurslid: … 

Het bestuur is op zoek naar “doeners”: Vind je het leuk om mee te helpen een activiteit te organiseren 

zoals een lezing, workshop, fotocafé, wedstrijd,  …? Dat kan eenmalig zijn of voor langere tijd, dat is 

aan jou. Je hoeft niet deel te nemen aan de bestuursvergaderingen.  

Lijkt dat je wat? Graag komen we in gesprek met jou! 
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NOTULEN - Jaarvergadering 2021 - Fotobond Afdeling Limburg 
maandag 8 maart (ZOOM overleg) 

 
 

 

Aanwezig: FC Océ, FC Venlo, FC Abedia, FK Echt, FG eXposure, AFG Tegelen, FC Voerendaal, AFV Blerick, 
FG Reuver, FC De Sluiter, FG F8, FG Interfocus, FG Helpoort (13); 
Tom Meerman (Fotobond), Wouter Daemen (Huis v/d Kunsten), Mary van Rossenberg, Marcel 
Ohlenforst, Marjan van der Heijden, Frans Smets. 
 

Afgemeld: 
 

FK Stein, FG ISO’73, Geert Noij (persoonlijk lid) (3). 

Afwezig  
zonder 

kennisgeving: 

FK Geleen, AFV Het Motief, AFV Venray, FK Midden-Limburg, FG Weert, Fotof Limburg, FG 
Horst a/d Maas. FC De Heeg, 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 (21). 
 

 
 

   

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

 

2. Ingekomen stukken: 
- Géén. 

 

 

3. Toevoegen van agendapunten: 
- Géén. 

 

 

4. Het jaarverslag 2020: 
Het jaarverslag wordt samengevat door de voorzitter. 
- Het jaar 2020 was een Corona-jaar met weinig activiteiten. 
- Terugblik: Wedstrijden & Exposities (Afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang) en Opleidingen & Sprekers 

(tweemaal Mentoraat Natuur & Landschap en Inspiratievideo door Marijn Heuts, Lezing Smartphone 
Fotografie door Nico Brons, Zomer Workshops door Jan Nabuurs en Wim Jenniskens). 

-  

 

5. Financieel overzicht 2020: 
De voorzitter behandelt het jaarverslag. 
Verslag kascommissie: 
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Marcel Ohlenforst van FC De Sluiter en Ad Bazelmans van FG 

F8, heeft de boekhouding over het boekjaar 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden.  
Dechargeren: De Penningmeester en het Bestuur worden gedechargeerd. 
 

 

6. Verkiezing kascommissie 2021: 
- Ria Tukker van FC Voerendaal en Wim Jenniskens van AFV Blerick. 

 

7. Verkiezing bestuur: 
- Penningmeester Hugo van Ool en bestuurslid Martin Roos treden af. 
- Hugo van Ool (FK Echt) treedt af als penningmeester en het bestuur stelt Marcel Ohlenforst (FC De 

Sluiter) voor als penningmeester. Hij wordt bij acclamatie benoemd. 
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8. Activiteitenplan 2021: 
- Lezing & Bespreekavond Abstracte Fotografie (ZOOM) door Iris Depassé op 29 maart. 
- Afronding mentoraat Natuur & Landschap en eventueel een derde mentoraat in het najaar. 
- Cursus Fotobespreken in het najaar. 
- Zomerworkshop indien de Corona maatregelen nog van kracht zijn. 
- Afdelingswedstrijd “5-met-Samenhang” bespreking & uitslag en nominaties voor Foto Nationaal via een 

ZOOM-bijeenkomst op 1 mei. Overweging voor een expositie in het najaar. 
- Voorbereidingen Limburg Foto 2022 (het Jubileumjaar van de Fotobond). Oproep aan fotoclubs om mee 

te denken over mogelijkheden en ideeën.  
- Euregionale Fotowedstrijd 2022/2023. 

 

 

9. Begroting 2021: 
De voorzitter behandelt de begroting en deze wordt door de aanwezige leden akkoord bevonden. 
 

 

10. Rondvraag: 
- FG De Kiekkast is samengegaan met FG Helpoort (12 leden). 
- Wim Jenniskens: Workshop “3-Luik”. 
- Frank van Eck: Workshop Architectuur, Smartphone Fotografie, Drone-Fotografie. 
- Jan Nabuurs: Mentoraat via ZOOM mogelijk.  
- Tom Meerman: https://fotobond.nl/over-fotobond/fotobond-100-jaar/ 

Opening Jubileumjaar Fotobond op vrijdag 11 maart 2022.  
Geschiedbeschrijving Fotobond door Tom Meerman. 
Fotokrant Fotobond Life & Click. 
Upload-systeem voor jurering per fotoclub; Multifunctioneel platform en het model website in 
ontwikkeling. 
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Jaarverslag 2021 - Fotobond Afdeling Limburg 
 

Inleiding 
Vanwege de coronamaatregelen waren er ook 2021 behoorlijke beperkingen, waardoor veel 

bijeenkomsten van fotoclubs en van de Afdeling Limburg niet op de oude voet doorgang konden 

vinden. Gelukkig weten we steeds beter ons een weg te vinden met online-bijeenkomsten. Een lezing 

of fotobespreking is goed mogelijk online. Maar we missen als bestuur van de Afdeling Limburg wel de 

(informele) contacten en de interactie met de clubs en de leden. Het is lastig om voeling te houden 

met wat er leeft. Daarom een oproep aan alle leden en de clubbestuurders: laat ons weten waar we 

jullie club bij kunnen helpen en aan welk soort van Afdelingsactiviteiten (wedstrijden, exposities, 

cursussen, workshops, lezingen) jullie behoefte hebben! 

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2021. 

Cursussen en lezingen 

Online Lezing en workshop Abstracte Fotografie. 

Op 17 februari organiseerde de Afdeling een online lezing Abstracte Fotografie door Iris Depassé. De 

opkomst was hoog (ca. 60 leden namen deel) en de reacties waren zeer positief. 14 deelnemers gaven 

zich op voor de workshop Abstracte Fotografie op 29 maart, waar het eigen abstracte werk van de 

deelnemers door Iris Depassé werd besproken. 

Online lezing Wikimedia. 

Op 9 juni vond een online lezing plaats door Denise Jansen van Wikimedia. Denise gaf uitleg over 

doelen en werkwijze van Wikimedia en hoe iedereen foto’s beschikbaar kan stellen aan Wikimedia. De 

lezing werd voor onze leden georganiseerd door Wouter Daemen van het Huis voor de Kunsten.  

Mentoraat Natuur & Landschap. 

Er was grote belangstelling bij onze eerste oproep voor het mentoraat Natuur & Landschap door Marijn 

Heuts. Mede vanwege de corona-maatregelen was de doorlooptijd van de eerste twee groepen vrij 

lang. Beide cursussen konden in de eerste helft van 2021 worden afgerond. De derde groep is in 

september 2021 gestart en deze loopt door tot eerste kwartaal 2022. 

Cursus Fotobespreken. 

In september 2021 is een cursus Fotobespreken door bondsmentor Wim Jenniskens gestart. Deze zal 

eerste kwartaal 2022 worden afgerond. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

Vanwege de coronamaatregelen werd de Bondsfotowedstrijd verplaatst naar het najaar. Medio 

oktober was de uitslag van de Bondsfotowedstrijd. Op 16 december vond een online bespreking plaats 

van de foto’s van de Limburgse clubs (die zich hadden aangemeld voor deze avond) door de juryleden 

Peter Willemse en Ineke Vijn. Circa 25 leden namen deel aan deze avond. 
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Wedstrijden & Exposities 

Foto van de maand. 

Elke maand zenden leden digitaal foto’s in voor de foto van de maand en wordt er een winnende 

foto geselecteerd. Alle foto’s zijn te zien op onze website. De selectie vindt plaats door een van de 

juryleden uit het team bestaande uit Jean Pierre Cremers, Wim Jenniskens en Marcel Hakvoort. 

Afdelingswedstrijd Serie 5-met-Samenhang. 

In maart en april vond de Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-Samenhang” plaats. De 53 series zijn digitaal 

ingezonden en door de twee juryleden Mariet Wielders en Harry Heuts beoordeeld.  

De online bespreking van alle ingezonden series door Harry Heuts en Mariet Wielders vond plaats op 

zaterdag 1 mei. De uitslag met de winnende series is gepubliceerd op de website. De jury heeft in totaal 

17 series geselecteerd voor deelname aan Foto Nationaal 2021. 

Voorbereiding Limburg Foto 2022. 

In 2022 gaan we met de Fotobond Afdeling Limburg exposeren in Centre Céramique! In 2021 vonden 

daarvoor als de nodige voorbereidingen plaats met de mensen van Centre Céramique. 

 

Communicatie 

Algemene Ledenvergadering. 

De ALV vond in 2021 online plaats op 8 maart. Er waren 22 leden aanwezig. Het (financiële) jaarverslag 

2020 en het jaarplan 2021 werden met algemene stemmen goedgekeurd door de ALV.  

Communicatie. 

Clubs en leden worden via nieuwsbrieven en e-mails op de hoogte gebracht van de activiteiten. Deze 

worden ook altijd gepubliceerd op onze website www.fotobondlimburg.nl. De website is geïntegreerd 

in de site van de Fotobond. 

De Afdeling Limburg heeft een Facebookpagina www.facebook.com/FotobondLimburg en een 

Instagram-pagina www.instagram.com/fotobond_afdeling_limburg waar activiteiten en nieuws ook 

onder de aandacht worden gebracht. 

Nieuwe of informatie van en over de clubs willen wij ook graag via de website van de Afdeling Limburg 

verspreiden. Hier wordt helaas nog weinig gebruik van gemaakt. Nieuws kan gestuurd worden naar 

Marjan van der Heijden via marjan.vanderheijden@fotobondlimburg.nl. 

 

 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 

Mary van Rossenberg 
Voorzitter 

Frans Smets 
Secretaris 

Marcel Ohlenforst 
Penningmeester 

Marjan van der Heijden 
Communicatie 

  

http://www.fotobondlimburg.nl/
file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-mrt2020/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2022/www.facebook.com/FotobondLimburg
http://www.instagram.com/fotobond_afdeling_limburg/
mailto:marjan.vanderheijden@fotobondlimburg.nl
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Jaarverslag Financiën 2021 - Fotobond Afdeling Limburg 
 
 

 

 

Het overzicht van de Realisatie & Begroting van Inkomsten & Uitgaven 

Wordt tijdens de ALV dinsdag 8  maart 2022 getoond. 
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Concept Jaarplan 2022 - Fotobond Afdeling Limburg 

-concept januari 2022- 
(ter vaststelling door de ALV dinsdag 8 maart 2022) 

 
In 2022 bestaat de Fotobond 100 jaar. In dit jubileumjaar staan natuurlijk veel mooie activiteiten op 

stapel, zowel op landelijk niveau (zie www.fotobond.nl en In Beeld), als in Limburg. Op 12 maart wordt 

in Amersfoort het startsein gegeven voor de vele activiteiten in de rest van het jaar door het hele land. 

Limburg Foto 2022 – Expositie “The best of … Fotobond Limburg 2022”. 

Nadat Limburg Foto 2020 helaas niet door kom gaan vanwege de coronamaatregelen, zetten we in 

2022 een extra feestelijke editie neer. 

Zoals gebruikelijk kunnen alle leden individueel deelnemen aan de fotowedstrijd. Inzending van de 

foto’s vindt plaats tussen 1 januari en 1 februari 2022. Daarna zal een driekoppige jury de foto’s 

selecteren voor de expositie in Centre Céramique en natuurlijk ook de winnende foto’s (nummers 

1,2,3) bepalen. 

De opening van de expositie in Centre Céramique vindt plaats op 16 april. De invulling hiervan zal 

afhangen van de corona-maatregelen en wordt daarom pas op een later moment bekend gemaakt. De 

Expositie “The best of ... Fotobond Limburg 2022” vindt plaats van 16 april tot en met 1 oktober in 

Centre Céramique in Maastricht.  

Naast de expositie organiseren we in Centre Céramique extra activiteiten voor de leden van de 

Fotobond Afdeling Limburg. Op zaterdag 28 mei een masterclass door natuurfotograaf Bob Luijks en 

op zaterdag 24 september een lezing/workshop door straatfotograaf Patrick Dreuning.  

Afdelings- en Landelijke Wedstrijd Genregroepen. 

In het kader van het 100-jarig jubileum worden er door de Fotobond online-wedstrijden georganiseerd 

voor verschillende fotogenres (Architectuur, Portret/Model, Natuur, Vrije Expressie en Smartphone 

fotografie.).  

De online fotowedstrijd start met een genre-wedstrijd in de Afdeling. De wedstrijd staat open voor 

leden en voor niet-leden. De beste drie foto’s per genre kunnen door naar de landelijke genre-

wedstrijd. De genre-wedstrijden in de Afdeling vinden plaats in de periode tussen medio maart en juli. 

Nadere informatie volgt. 

Jubileumactiviteit Zuidoost Nederland. 

Er vindt afstemming plaats met de Afdelingen West-Brabant en Oost-Brabant om te kijken of we een 

gezamenlijke regionale foto dag met diverse lezingen en workshops kunnen organiseren. De landelijke 

groepen van de Fotobond zullen bijdragen aan de invulling van deze dag, Nadere informatie volgt. 

Afdelingswedstrijd Serie 5-met-samenhang. 

In maart en april zal zoals elk jaar weer de Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-samenhang” 

georganiseerd worden. Inzending van de fotoseries (digitaal) vindt plaats eind maart. De uitslag zal 

eind april bekend worden gemaakt. 

http://www.fotobond.nl/


 
 

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

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

8 

Afronding Mentoraat Natuur & Landschap. 

Her mentoraat is gestart in september 2021 en wordt in eerste kwartaal 2022 afgerond. 

Cursus Fotobespreken. 

De cursus Fotobespreken is gestart in september 2021 wordt in het eerste kwartaal 2022 afgerond, 

e.e.a. afhankelijk van de corona-maatregelen. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

De Bondsfotowedstrijd 2022 zal plaatsvinden in juni-juli 2022. Na de landelijke uitslag zullen we een 

van de juryleden vragen om de foto’s van Limburgse clubs te bespreken in een online of een fysieke 

bijeenkomst. 

Financiële bijdrage aan lezingen door clubs voor de leden van de Afdeling. 

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

Afdeling Limburg, financieel ondersteunen.  

Foto van de maand. 

De Foto van de maand zal worden voortgezet in 2022.  

 

 
Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 

Mary van Rossenberg 
Voorzitter 

Frans Smets 
Secretaris 

Marcel Ohlenforst 
Penningmeester 

Marjan van der Heijden 
Communicatie 
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concept Begroting 2022 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

De concept Begroting wordt tijdens de ALV dinsdag 8  maart 2022 getoond. 

 


