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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV-2023 

Zaterdag 18 maart 2023, 10:30 uur. 

Café De Ster Raadhuisstraat 13 te Maasniel  

 
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. 11 maart 2022 en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag activiteiten en financiën 2022. 

4. Foto van het jaar 2022 Afdeling Limburg. 

5. Rooster aan- en aftreden bestuursleden. 

6. Jaarplan & Begroting 2023. 

7. Rondvraag en Sluiting. 

 
 

Na de jaarvergadering is er rond 11:30 uur een interessante lezing door: 

Brendan van den Beuken, hoofd Opleidingen Fotovakschool. 

➢ De lezing gaat over de selectie van In Beeld voor dagblad De Limburger, de ethiek van de fotograaf 

bij het maken van een foto en de toekomst van de fotografie. 

➢ Brendan is en blijft een beelddenker en -maker. Is begonnen als beroepsfotograaf, daarnaast 

docent fotografie bij De Nederlandse Fotovakschool. Daarna aan de slag als coördinator Beeld en 

video bij De Limburger waar hij een wekelijkse foto-analyse maakte voor de weekendbijlage. 

Momenteel weer terug naar De Fotovakschool, intussen De Nederlandse Academie voor 

Beeldcreatie, als Hoofd opleidingen van zowel de fotografie als film faculteit.   
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NOTULEN - Jaarvergadering 2022 - Fotobond Afdeling Limburg 
dinsdag 11 maart 2022 

 
 

Aanwezig: FC Océ, FG Weert, FK Echt, FC Voerendaal (Zuyderlicht), AFV Blerick, FC De Sluiter, FC Dracula, 

FG Interfocus (7), Peter Wesch (persoonlijk lid); 

Cora Sens, Pieter Coenen (Fotobond), Wouter Daemen (Huis v/d Kunsten), Mary van 

Rossenberg, Marcel Ohlenforst, Marjan van der Heijden, Frans Smets. 

 

Afgemeld: 

 
(0). 

Afwezig  

zonder 

kennisgeving: 

FK Geleen, AFV Het Motief, AFV Venray, FK Midden-Limburg, FC Venlo, FC Abedia, FG Kiekkast, 

FG eXposure, AFG Tegelen, FK Stein, Fotof Limburg, FG Reuver, FG Horst a/d Maas, FC De Heeg, 

FG ISO’73, FG F8, FG Belfeld, FG Tegenlicht, FC Sittard, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes,  

FC EyeConnect, FC Grensland, FK Reflex, FG Helpoort, FM Zuid, Photo 10 (28). 

 

 
 

   

1. Opening: 

- Opening door de voorzitter Mary van Rossenberg. 
- Welkom alle leden, Cora Sens en Pieter Coenen (Fotobond), Wouter Daemen (Huis voor de Kunsten).  

 

 

2. Ingekomen stukken: 

- Géén. 
 

 

3. Toevoegen van agendapunten: 

- Géén. 
 

 

4. Het jaarverslag 2021: 

Het jaarverslag wordt samengevat door de voorzitter. 

- Terugblik: Wedstrijden & Exposities (Afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang) en Opleidingen & Sprekers 
(cursus Fotobespreken door Wim Jenniskens, mentoraat Natuur & Landschap door Marijn Heuts). 

- Nieuwsbrief van de maand blijkt een goed idee te zijn. 
 

 

5. Financieel overzicht 2021: 

De voorzitter behandelt het jaarverslag. 

Verslag kascommissie: 

- De kascontrolecommissie, bestaande uit Ria Tukker van FC Zuyderlicht (voorheen FC Voerendaal) en 
Wim Jenniskens van AFV Blerick, heeft de boekhouding over het boekjaar 2021 gecontroleerd en 
akkoord bevonden.  

Dechargeren: De Penningmeester en het Bestuur worden gedechargeerd. 

 

 

6. Verkiezing kascommissie 2022: 

- Ria Tukker van FC Zuyderlicht (voorheen FC Voerendaal) en Wim Jenniskens van AFV Blerick. 

 

7. Verkiezing bestuur: 

- Het bestuur stelt Harrie Houben (FC Interfocus) voor als Bestuurslid. Hij wordt bij acclamatie benoemd. 
- Rooster van aan-/aftreden: 

Mary 2019-2024 |Frans 2019-2024 |Marjan 2020-2025 |Marcel 2021-2026 |Harrie 2022-2027 
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8. Jubileumjaar 2022: 

- Aftrap Jubileumjaar 12 maart, Fotobond 100 jaar Amersfoort 14 mei. 
- Landelijke fotowedstrijd voor leden en niet-leden en Genre fotowedstrijden binnen de Afdeling. 
- Ontwikkelingen binnen de Fotobond: uitbreiding van contacten met SIGMA en Van Duuren Media, 

Fotovakschool. 
- Taakgroep Verenigingsondersteuning wordt opgericht. 

 

 

9. Activiteitenplan 2022: 

- Afronding mentoraat Natuur & Landschap en de Cursus Fotobespreken. 
- Afdelingswedstrijd “Serie 5-met-Samenhang” bespreking & uitslag en nominaties voor Foto Nationaal, 

eind maart insturen. 
- Masterclass Bob Luijks 28 mei en Straatfotografie door Patrick Dreuning 24 september. 
- Regiodag in Veldhoven Z-O-Nederland zondag 2 oktober (Inspiratie, Lezingen en Workshops, 

Presentaties Landelijk Groepen).  
- Genre wedstrijden voor leden en niet-leden 12 maart t/m 12 juni, gevolgd door een landelijke wedstrijd. 
- Uitleen fotolijsten en ezels in 2022 zijn Pro Deo te huur. 
- Bijdrage lezingen nog steeds €100. 
- Mentoraat “Beginnende Fotografen” door Jan Nabuurs, najaar 2022. 

 

 

10. Begroting 2022: 

De voorzitter behandelt de begroting en deze wordt door de aanwezige leden akkoord bevonden. 

 

 

11. Rondvraag: 

- Jan Nabuurs: Galerie Pennings Eindhoven - opening Exposite Hans Zoete “Een leven lang fotografie” (24 
april). 
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Jaarverslag 2022 - Fotobond Afdeling Limburg 
 

Inleiding 

Vanwege de corona(maatregelen) waren er ook in 2022 nog behoorlijke beperkingen, waardoor veel 

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

vinden. Toch was 2022 een feestelijk jaar, de Fotobond vierde haar 100-jarig bestaan. Er waren 

landelijke activiteiten, wij kijken terug op een prachtige expositie in Centre Céramique. Er was een 

primeur op 2 oktober met de regio-manifestatie, die onze Afdeling samen met de Afdelingen West-

Brabant en oost-Brabant organiseerde. 

We voelen als bestuur van de Afdeling Limburg nog wel een achterstand in de (informele) contacten 

en de interactie met de clubs en de leden. Als wij geen feedback krijgen op ons programma en de ALV 

niet wordt bezocht, kunnen wij geen voeling houden met wat er leeft. 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 2022. 

Cursussen & Lezingen 

Mentoraat Natuur & Landschap. 

De derde groep mentoraat Natuur & Landschap door Marijn Heuts startte in 2021 en werd afgesloten 

in februari. 

Cursus Fotobespreken. 

In 2021 startte de cursus Fotobespreken door bondsmentor Wim Jenniskens en werd afgesloten in 

februari. 

Masterclass ZIEN. 

In het kader van Limburg Foto 2022 vond op zaterdag 28 mei voor 23 leden de masterclass ZIEN door 

Bob Luijks plaats.  

Workshop Straatfotografie. 

In het kader van Limburg Foto 2022 vond voor 28 leden op zaterdag 24 september de Workshop 

Straatfotografie door Patrick Dreuning plaats.  

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

In juli was de uitslag van de Bondsfotowedstrijd en 18 oktober vond de bespreking plaats van de foto’s 

van de Limburgse clubs door jurylid Marty Hermans. Circa 30 leden namen deel aan deze avond. 

Beginnersmentoraat. 

Het beginnersmentoraat voor nieuwere clubleden door Jan Nabuurs werd geannuleerd wegens 

geringe belangstelling, slechts 7 aanmeldingen. 
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Jubileum-Regiodag. 

De Jubileum-Regiodag op zondag 2 oktober in Veldhoven georganiseerd voor circa 1.800 leden van de 
Fotobond in Brabant en Limburg werd bezocht door circa 120 mensen. Er waren lezingen, workshops, 
infostands, portfoliobesprekingen. De leden van de Afdeling Limburg waren helaas op enkele handen 
te tellen. De mensen die wel kwamen waren bijzonder enthousiast. 
 

Wedstrijden & Exposities 

Foto van de maand. 

Elke maand stuurden leden digitaal foto’s in voor de foto van de maand en er werd steeds één 

winnende foto geselecteerd. Alle foto’s waren te zien op onze website. De selectie vond 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 43 series werden 

digitaal ingezonden en door de twee juryleden Marije Zuidweg en Pieter-Jan de Sy beoordeeld. De 

bespreking van alle ingezonden series vond plaats op woensdag 11 mei. De jury selecteerde in totaal 

14 series voor deelname aan Foto Nationaal 2022. 

Limburg Foto 2022. 

In 2022 exposeerden we met de Fotobond Afdeling Limburg van 16 april t/m 8 oktober in Centre 

Céramique Maastricht. Door 114 clubleden van 16 fotoclubs en 15 persoonlijke leden werden 387 

foto’s ingezonden. De juryleden Monique de Zwart, Louis Visseren en Hugo Thomassen selecteerden 

44 beelden voor de expositie. 

 

Communicatie 

Algemene Ledenvergadering. 

De ALV vond in 2022 online plaats op dinsdag 8 maart. Er waren 8 (!) fotoclubs en één persoonlijk lid 

aanwezig. Het (financiële) jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 werden met algemene stemmen 

goedgekeurd door de ALV.  

Communicatie. 

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

werden ook gepubliceerd op onze website www.fotobondlimburg.nl. De activiteiten van de Afdeling 

Limburg werden onder de aandacht gebracht via www.facebook.com/FotobondLimburg en een 

www.instagram.com/fotobond_afdeling_limburg . 

 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Marcel Ohlenforst 
Penningmeester 

Marjan van der Heijden 
Communicatie 

Harrie Houben 
Bestuurslid 

 

  

http://www.fotobondlimburg.nl/
http://www.facebook.com/FotobondLimburg
http://www.instagram.com/fotobond_afdeling_limburg/
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Jaarverslag Financiën 2022 - Fotobond Afdeling Limburg 
 

 

 

 

Het overzicht van de Realisatie & Begroting van Inkomsten & Uitgaven 

Wordt tijdens de ALV zaterdag 18 maart 2023 getoond. 
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Concept Jaarplan 2023 - Fotobond Afdeling Limburg 

-concept januari 2023- 
(Ter vaststelling door de ALV zaterdag 18 maart 2023) 

 
 

Inleiding 

Na enkele jaren met corona-maatregelen is alles weer mogelijk. Het is wel even zoeken, want de 

onderlinge contacten zijn soms wat weggezakt en de opkomst bij activiteiten is minder dan voor 2020. 

Misschien moeten we dat ook niet vergelijken, we willen vooral vooruitkijken. En van jullie, de leden, 

horen waar jullie “warm voor lopen” op fotografisch gebied. Welke lezingen, cursussen, workshops, 

activiteiten, wedstrijden spreekt jullie aan? Zijn er mensen die mee willen helpen met het organiseren 

van bepaalde activiteiten?  

In dit jaarplan geven wij aan wat we voor gaan doen. Heel graag horen we van jullie of we met dit 

jaarplan op de goede weg zitten. Reactie geven kan op de ALV zaterdag 18 maart in Roermond of via 

email/telefoon (contactgegevens bestuursleden zie www.fotobondlimburg.nl). 

Het bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 

❖ Mary van Rosenberg (voorzitter) 
❖ Frans Smets (secretaris) 
❖ Marcel Ohlenforst (penningmeester) 
❖ Marjan van der Heijden (bestuurslid communicatie) 
❖ Harrie Houben (bestuurslid). 

Wedstrijden & Exposities 

Fotowedstrijd Werner Mantz stichting. 

Ter gelegenheid van de expositie van het oeuvre van Werner Mantz in het Bonnefantenmuseum heeft 

de Werner Mantz Stichting een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema “Stad en Wegen”. Leden 

van de Fotobond Afdeling Limburg zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze wedstrijd. De 

inzendtermijn loopt tot begin januari 2023. Uit de inzendingen zal een selectie van foto’s gemaakt 

worden die vanaf 22 januari geëxposeerd worden in Maastricht. 

Wedstrijd beeldende amateurkunst InBeeld 2023. 

De Fotobond Afdeling Limburg haakt aan op de wedstrijd In Beeld, die door het huis voor de kunsten 

wordt georganiseerd. In Beeld staat open voor alle beeldende amateurkunsten in Nederland Limburg 

en Belgisch Limburg. De fotografie is toegevoegd als amateurkunstvorm. Via diverse voorrondes per 

regio wordt de finale-expositie samengesteld.  

Fotografen kunnen hun werk met het thema “nieuwe verlangens” insturen t/m 31 maart 2023.  

 

www.fotobondlimburg.nl
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Afdelingswedstrijd Serie 5-met-Samenhang. 

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

georganiseerd. Inzending van de series (digitaal) vindt plaats in de laatste week van maart. De uitslag 

zal eind april bekend worden gemaakt. De genomineerde series mogen meedoen met de landelijke 

wedstijd Foto Nationaal 2023. 

Voorbereidingen Limburg Foto 2024. 

In 2023 starten we met de voorbereidingen van Limburg Foto 2024. We starten het organisatiecomité 

op, dat zal bestaan uit enkele leden van het bestuur, aangevuld met enkele leden die mee willen 

organiseren. In de ALV worden de ideeën en suggesties verzameld. 

Opleidingen & Lezingen 

Lezing Fotowerk Werner Mantz. 

Op 7 januari 2023 organiseerde de Werner Mantz stichting speciaal voor leden van de Fotobond 

Afdeling Limburg een lezing over de fotograaf Werner Mantz. Deze lezing/rondleiding door de 

expositie vond plaats in het Bonnefanten museum Maastricht. De belangstelling vanuit de leden was 

helaas zeer gering. 

Basismentoraat ‘vind je eigen fotostijl’. 

Het mentoraat ‘vind je eigen fotostijl’ is bedoeld voor fotografen die nog niet zo heel lang lid zijn van 

een fotoclub. Je maakt via de presentaties en opdrachten kennis met de diverse genres en 

interessegebieden in de fotografie en hoe je daarvan kunt leren. Het geeft jouw ontwikkeling als 

fotograaf een boost! Het mentoraat onder leiding van Bondsmentor Jan Nabuurs bestaat uit 5 

bijeenkomsten. In het najaar 2022 was er onvoldoende belangstelling om dit mentoraat te kunnen 

starten.  In het voorjaar 2023 zetten we nogmaals de vraag uit. We geven dan ook niet-leden van de 

Fotobond (met een iets hogere eigen bijdrage) gelegenheid aan het mentoraat deel te nemen.   

Cursus Documentaire Fotografie. 

In het najaar staat een cursus Documentaire Fotografie op de planning. De aankondiging met verdere 

uitwerking zal in de zomer plaatsvinden en gaat van start indien er voldoende aanmeldingen zijn. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 

De openbare bespreking Bondsfotowedstrijd 2023 vindt plaats op zondag 23 april in Zutphen. Vanwege 

de afstand naar Zutphen organiseren wij in mei-juni een bespreekavond in Roermond. Na de landelijke 

uitslag zullen we één van de juryleden van de landelijke wedstrijd vragen om de foto’s van Limburgse 

clubs te komen bespreken. 

Overige Activiteiten  

Algemene Ledenvergadering. 

De ALV vindt plaats op zaterdag 18 maart.  Aansluitend is er een lezing door een Brendan van den 

Beuken, hoofd Opleidingen Fotovakschool. Zo hopen we wat meer verenigingen en leden naar de ALV 

toe te krijgen, want voor ons als bestuur is inbreng van de leden belangrijk! 
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Foto van de maand. 

Elke maand vindt de online-wedstrijd “Foto van de maand” plaats. De selectie vindt plaats door één 

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

Er is géén thema meer voorgeschreven, waardoor het aantal inzendingen is toegenomen. In 2023 

wordt de foto van de maand voortgezet. Aan het einde van het jaar wordt uit de 12 winnende foto’s 

de “Foto van het Jaar ”gekozen.  

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

De afgelopen jaren had de Afdeling een budget beschikbaar als bijdrage voor lezingen door Fotoclubs, 

die opengesteld worden voor alle leden van de Fotobond Afdeling Limburg. Nu we structureel minder 

inkomsten hebben, stelt het bestuur voor om dit budget te schrappen.  

Foto-wandelingen door en voor fotoclubs. 

Het bestuur wil graag een nieuw soort activiteit opstarten. Daarvoor hebben wij de medewerking van 

fotoclubs nodig. Het idee is dat enkele leden van een fotoclub een foto-wandeling organiseren bij hen 

in de buurt. Bijvoorbeeld: Fotoclub Venlo organiseert op dag ‘x’ een fotowandeling langs interessante 

plekken in Venlo. Leden van andere fotoclubs en persoonlijke leden kunnen zich aanmelden (tot 

maximumaantal deelnemers). Resultaat: een leuke dag, nieuwe contacten en fraaie foto’s!  

Graag horen wij tijdens de ALV welke fotoclubs hieraan mee willen doen. 

Regio-activiteit Brabant-West, Brabant-Oost en Limburg. 

Vanuit de jubileumactiviteit in 2022 (regiodag 2 oktober in Veldhoven) is nog budget beschikbaar. 

Samen met de Afdelingen West-Brabant en Oost-Brabant zullen we in 2023 een gezamenlijke activiteit 

opzetten. 

 

Communicatie 

Clubs en leden worden via de maandelijkse nieuwsbrieven en e-mails op de hoogte gebracht van de 

activiteiten. Deze worden ook altijd gepubliceerd op onze website www.fotobondlimburg.nl. De 

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

Instagram-pagina (www.instagram.com/fotobond_afdeling_limburg) waar activiteiten, exposities en 

de foto van de maand onder de aandacht wordt gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Marcel Ohlenforst 
Penningmeester 

Marjan van der Heijden 
Communicatie 

Harrie Houben 
Bestuurslid 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/
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concept Begroting 2023 - Fotobond Afdeling Limburg 

 

 
De concept Begroting wordt tijdens de ALV zaterdag 18 maart 2023 getoond. 

 


