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De wereld buiten de fotoclubs is aan het veranderen, hard aan het veranderen. De fotografie is
heel erg veranderd de laatste jaren en zal wellicht nog veel meer veranderen in de nabije
toekomst. In ieder geval hebben de huidige veranderingen geleid tot een vaak sterke toename van
de instroom van nieuwe leden in de verenigingen.
Het is goed om af en toe stil te staan bij de vraag : “Wat wil de vereniging zijn”. Als we ons
beperken tot het ledenbeleid dan zijn de subvragen die je kunt stellen:
• Hoe groot willen we zijn / worden.
• Welke doelgroepen willen we binnen de vereniging als lid
• Kunnen we alle leden een goede thuishaven geven.
Als we deze vragen hebben beantwoord blijft over :
Hoe wordt en blijft de vereniging de vereniging die het wil zijn.
Soms wordt er naar het instellen van een wachtlijst gegrepen als oplossing voor al te abrupte
groei. Maar dat is vaak slechts een tijdelijke oplossing. Beter kan men zoeken naar meer
structurele oplossingen die een vereniging in de nieuwe omvang mogelijk maken.
U treft hier een op zich vrij theoretische opstelling aan van hoe een vereniging zich kan
reorganiseren om zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Maar deze theorie
kan heel eenvoudig naar de praktijk worden vertaald. Het opsplitsen van de vereniging in (doel)groepen met een zekere mate van zelfstandigheid is heel goed mogelijk en kan vrij eenvoudig en
snel worden gerealiseerd. Vaak is het de angst van de verandering die dit tegenhoud, niet de reële
problemen die ermee gemoeid zijn.
Veranderingen in een vereniging voltrekken zich soms ongemerkt, maar kunnen ook bewust
worden nagestreefd. De gemiddelde leeftijd van instromende leden kan in enkele jaren,heel veel
lager komen te liggen. De verhouding tussen vrouwen en mannen kan ineens totaal anders komen
te liggen. Het dominante fotografische interessegebied kan veranderen. De verhouding tussen
beginners en gevorderden kan verschuiven.
Het bestuur van de vereniging doet er goed aan zich bewust te zijn van de doelgroepen die men al
in huis heeft, en van de doelgroepen die men eigenlijk graag in de vereniging zou willen hebben.
Deze doelgroepen kunnen dan een onderwerp zijn op de ledenvergadering.
Vrijwel iedere vereniging heeft een zaal of een gebouw , waarin ze haar bijeenkomsten houdt.
Deze accommodatie is soms al zolang in gebruik, dat leden en bestuur zichzelf bijna
vereenzelvigen met deze accommodatie. Toch is het zo dat de accommodatie, de vereniging moet
ondersteunen in haar doelstellingen en haar niet mag beperken. De uitspraak : “We kunnen geen
nieuwe leden aannemen, want onze zaal is te klein”, is dan ook niet juist. (Zie Accomodatiebeleid).
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