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Zaalvergadering 
aanvang 10.30 uur  

 
 

Uitnodiging: 
 
De Algemene LedenVergadering (ALV) wordt als zaalvergadering gehouden in De Amershof, 
Snouckaertlaan 11a te Amersfoort. De vergadering begint om 10:30 uur am. 
Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen.  
 
In de statuten is bepaald dat wij jaarlijks een ALV houden. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid 
om te handelen in het verlengde van hetgeen de leden besluiten. 
 
Voor deelname aan deze vergadering dient u zich per e-mail aan te melden bij de Algemeen 
Secretaris, secretaris@fotobond.nl tot uiterlijk 8 april.  Door het beperkt aantal plaatsen bij deze 
vergadering kunt u deze uitnodiging alleen voor u zelf gebruiken. Als u zich laat vervangen, dan 
geeft u dat door aan de Algemeen Secretaris. 
 
Het ALV-boekje is vanaf 19 maart te downloaden van de website. 
In het boekje vindt u de agenda en de bijlagen voor de vergadering.  
 
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 8 april aan 
secretaris@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. 

c. Als u deelneemt aan de vergadering namens een bij de Fotobond aangesloten club, 
dient u bij het betreden van de zaal, de machtiging van de club te overleggen, 
zoals deze is bijgevoegd achter in dit boekje. 

d. Persoonlijke Leden kunnen een ander lid machtigen om hun plaats in de 
vergadering in te nemen. Deze vervangers dienen zich bij het betreden van de zaal 
aan te melden met de machtiging die achter in dit boekje is opgenomen. 

e. Deze vergadering geldt als een normale Algemene Ledenvergadering.  
 
Wij zien u graag op 22 april in Amersfoort. 
 
Met vriendelijke groet, 
Andries van Hooidonk 
Algemeen Secretaris Fotobond 
 
Deze uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt per e-mail verstuurd naar alle club- en 
afdelingsbesturen, persoonlijke leden, coördinatoren van landelijke groepen en 
taakgroepvoorzitters. 
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Agenda: 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Uitkomsten stemming van de Algemene Vergadering van december 2022 
 

3. Het jaar 2022 
a. Secretarieel verslag 2022 
b. Financiën verslag 2022 
c. Verslag Kascontrolecommissie 

 
4. Het jaar 2023 

a. Bestuursbeleid 2023 en 2023 
b. Bijgestelde begroting 2023, meerjarenbegroting 2024 
c. Vaststelling contributie 2024 
d. Verkiezing Kascontrolecommissie 

 
5. Verkiezing bestuursleden 

a. Aftredend, niet verkiesbaar, is de Algemeen Secretaris, Andries van Hooidonk. 
b. Aftredend, niet verkiesbaar, is de Algemeen Penningmeester, Pieter Coenen. 
c. Aftredend, niet verkiesbaar, is de portefeuillehouder Fotografie, Tom Meerman.  

 
6. Jaarverslagen 2022 

a. Taakgroepen: Websitebeheer / Opleidingen en Sprekers / Wedstrijden en 
Exposities / Fotobond In Beeld 

b. Landelijke groepen: FIAP / Creatief / Portret / Camera Natura / BMK / Audio-
Visueel / Analoge en Hybride Fototechnieken / Documentair / Sport / Drone / 
Architectuur / Smartphone 
 

7. Ledenadministratie 
 

8. Onderscheidingen 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
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Vergaderpunt 2: Verslag en uitkomsten stemming van de ALV 
december 2022  
 
 

Bijzondere Leden vergadering 
 

December 2022  
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Het is de 3e keer, dat een Algemene Ledenvergadering, ALV, van de Fotobond schriftelijk is 
gehouden. De methode die hiervoor is gebruikt, diende aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
De verschillende onderdelen van het beleid moesten worden beoordeeld door de leden en de 
mogelijkheid voor woord en weerwoord, zoals bij een -normale- ledenvergadering diende te 
worden voorzien.  
Een aantal leden heeft dan ook gebruik gemaakt van de info-sessie die middels videovergadering 
werd gehouden. Een aantal van de daarin gemaakte opmerkingen is opgenomen in de 
stembiljetten die aan de leden zijn toegestuurd, waarin om toestemming voor het beleid werd 
gevraagd. 
 
De beschreven methode heeft tot een relatief grote stemdeelname van de leden geleid. Zie 
daarvoor de overzichten hieronder. Opvallend was de deelname van leden, die vanwege de 
reisafstand normaal gesproken niet aanwezig zouden zijn geweest op een ledenvergadering. Dit 
keer speelde afstand geen rol. 
 
Voorbereiding: Het Dagelijks Bestuur, DB, had alle van belang zijnde stukken voor de ALV 
gebundeld in het ALV-boekje, dat door alle leden kon worden gedownload van de website.  
Alle stemgerechtigde leden hadden hiervoor een uitnodiging gekregen. Stemgerechtigd zijn alle 
clubbesturen, waarbij het aantal bij de Fotobond geregistreerde clubleden bepalend was voor het 
aantal stemmen van die club, en alle Persoonlijke leden.  
 
Info-sessie: De schriftelijke stemming was voorafgegaan door een info-sessie die werd 
gehouden via videovergadering. De leden die hieraan deelnamen bleken zeer betrokken te zijn 
bij het reilen en zeilen van de Fotobond.  
Alle vragen konden door de DB-leden naar tevredenheid worden beantwoord en de nuttige 
opmerkingen zijn verwerkt in het stembiljet. 
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Vergaderpunt 2a: Info-sessie 
Aanwezigen, naast het Dagelijks Bestuur: 
Functie Naam club 
clubvoorzitter Erik Machils FC GIAF 

Persoonlijke Leden Ben de Vos 
 

Coördinator LG Documentair Carol Olerud 
 

a.i. voorzitter TGVO Diana Bokje 
 

clubpenningmeester Elzelien Noordijk AFV Daguerre 

afd. secretaris Limburg Frans Smets 
 

Persoonlijke Leden Fred Bervoets 
 

afd. penningmeester Gelderland Zuid Gert Jan Bollen 
 

clubvoorzitter Hans Twilt FC De Bloembollenstreek 

lid LG Analoge en Hybride techniek Harry Pieters 
 

clubsecretaris Hessel Draaisma FK Deventer 

clubvoorzitter Hugo Verwijs FC Den Helder 

clubsecretaris Jan Nabuurs FC OCÉ 

clubsecretaris Jan Noorlander FC Steenbergen 

clubpenningmeester Jan ten Kate AFC Objectief 

Gewoon Lid Jan Timmermans 
 

clubsecretaris Jan van de Ven FOMO 

afd. voorzitter Drenthe Jan van der Ende 
 

afd. voorzitter Amsterdam Johan van den Boomen N.A.F.V.A. 

clubsecretaris John Meijers Foto Flash Vianen 

clubvoorzitter Leen van Nieuwenhuijzen FC Het derde Oog 

afd. penningmeester Twente Lizette Jonkers-Roelofs 
 

clubvoorzitter Maarten Eykman FK Eemland 

lid Machiel Zwarts FC Nijmegen 

clubvoorzitter Marina van Wissen AFG de Ontspanner 

lid Marlies Siewertsen FC Morgana 

clubsecretaris Martin Bol FK Zandvoort 

lid Mirelle ten Voorde 
 

Persoonlijke Leden Peter van den Broek 
 

Persoonlijke Leden Peter van Tuijl 
 

consul TGVO Pierre Pinkse 
 

clubvoorzitter Ria Tukker FC Zuyderlicht 

clubvoorzitter Riana Wassing FC Oog en Optiek 

clubsecretaris Rini Paulussen FC de Maasstad 

clubsecretaris Rob Reijnders Fotomotief Zuid 

afd. voorzitter Noord-Holland Noord Taco de Bruin 
 

afd. voorzitter N-BR Oost Wicher Bos 
 

clubvoorzitter Wilma van Geel FC Kemfodia 

clubvoorzitter Wim Alleman FC Positief 
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Info-sessie 
 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: 

- Chrissy Roesink 
- Nella van Zalk 
- Jan Versteeg 
- Wim Geerts 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Voorzitter Cora sens heet de video-aanwezigen welkom en licht toe waar het DB 

zich mee bezig houdt, o.a. samenwerkingen: 
i. Fotovakschool. De fotobond mag kostenloos de locaties van de 

Fotovakschool gebruiken, b.v. in Apeldoorn en Amersfoort. Te denken valt 
aan Dag Fotodag.  
De Fotobond heeft gevraagd of de cursus Fotoreflectie kan worden herstart. 
Deze cursus werd gebruikt voor de Bondsmentoren. 

ii. CameraNu. Er komt samenwerking. B.v. in de vorm van lezingen en 
excursies naar de locatie op Urk. Wellicht ook een -lenzenproeverij-. 

iii. Afdeling Zeeland. De afdeling heeft al een tijdje geen bestuur meer. Cora 
heeft met diverse clubs gesproken over een mogelijke herstart van de 
afdeling, al dan niet als consulaat. 
Jan van der Ende vult aan, dat er meer samenwerking is met het nieuwe 
afdelingsbestuur van afdeling Groningen. 

b. Er zijn veel ingekomen stukken, die door de penningmeester Pieter Coenen 
vrijwel allemaal schriftelijk zijn beantwoord. De resterende vragen zullen worden 
behandeld bij het betreffende agendapunt. 
 

2. Notulen ALV april 2022 
a. Taco de Bruin: er is nog geen antwoord gegeven op zijn vraag om toelichting van 

de contributieverhoging. Pieter Coenen komt hier later op terug. 
b. Hugo Verwijs: wat is de status van de Fotobond-app? Cora: die gaat niet door. 

 
3. Jubileum 2022, terugblik 

a. Cora: het is een buitengewoon actief jaar geweest voor de Fotobond. 
De regio’s kwamen langzaam op gang, maar zijn uiteindelijk zeer succesvol 
geweest. De afdelingen stelden het op prijs om samen te werken aan de grote 
evenementen. Dit zal zich zeker continueren.  
Logo’s: er zijn nieuwe logo’s ontworpen door Chris Waarlo en verspreid onder de 
afdelingen en landelijke groepen. 
Genrewedstrijd: alle afdelingen hebben hieraan deelgenomen, onder leiding van 
Gert Wildering. Sigma, CameraNu en Xpozer waren de sponsors van deze 
wedstrijd. Het was zo succesvol, dat wij overwegen om hiermee door te gaan. 
Jan van der Ende: heeft zijn foto’s nog niet terug ontvangen. 
Magazine Focus: er is ruimte ingericht voor mededelingen van de Fotobond. 

b. Als kroon op het werk heeft de Fotobond het predicaat -Koninklijk- mogen 
ontvangen. Dit is vertaald naar het uiteindelijke logo. 
 

4. Financieel 2022 2023 



 
ALGEMENE LEDENVERGADERING april 2023 
 

0_ALV boekje 2023-04-22_V1.0.docx          Pagina 9/55 
 

a. Pieter Coenen geeft toelichting. 
Hij had een voorstel aan het DB gedaan voor een additionele verhoging van de 
contributie in het lopende jaar 2022. Deze werd afgewezen door de DB-leden. 
Vervolgens is € 5.000,00 bezuinigd op de afdelingen, gecompenseerd door de 
jubileumsubsidies. De maandelijkse onkostenvergoeding voor de DB-leden 
werd gehalveerd voor één jaar. De reden was om geen negatief resultaat te tonen. 
Dat gebeurde wel in de voorgaande jaren, waardoor het eigen vermogen terugliep 
met ca. € 10.000,00 
Het eigen vermogen bedraagt € 40.000,-- en dat is te weinig om gedurende het 
jaar niet negatief te komen staan. Dan zou de Fotobond insolvabel zijn. 
Hugo Verwijs: Zorg dat de contributies per 1 januari binnen komen. Pieter: nee, 
de facturatie vindt pas plaats in mei. Daarna duurt het ca 2 maanden voordat het 
geld binnen is. Pieter wijst de vergadering er op, dat in april 2022 de eerste 
contributieverhoging voor 2023 al unaniem is goedgekeurd. 
Nu is er een nieuwe financieel plaatje, een nieuw zicht op inkomsten en uitgaven. 
Johan van den Boomen: er is ca 75% eigen vermogen nodig in een dynamische 
omgeving. De fotobond is echter stabiel. Is die 75% dan wel nodig?  
Pieter: Ligt de onzekere toekomst achter ons?  

i. De oorlog in Oekraïne zal merkbaar worden. 
ii. Er zijn zorgen om het ledental. Dat wordt gedeeld door het rijk. Wij krijgen 

daarvoor steun van de LKCA. 
b. 50% van de uitgaven per jaar moet in kas zijn. 

Riana Wassing: waardeert het heldere verhaal van Pieter.  
Peter van den Broek: de Fotobond moet meer zichtbaar worden en meegaan 
met de tijd. Daarvoor dient geld te worden gespaard. 

c. Pieter:  
i. Er is € 10.000,00 toegezegd door de LKCA. Dat werd uiteindelijk  

€ 15.000,00 
ii. Het jubileum is afgesloten met een positief saldo van € 9.000,-- Dit gaat 

naar de reserves, waardoor het eigen vermogen toeneemt. 
iii. Automatisering van het Wedstrijden en Bespreeksysteem voor clubs, 

WEBS, wordt deels gefinancierd vanuit het jubileum. 
iv. Het resultaat wordt daardoor als er geen bijzondere tegenvallers komen 

mogelijk € 30.000,-- i.p.v. € 18.500,-- 
v. De additionele contributieverhoging in 2023 is nodig voor het in stand 

houden van het eigen vermogen. In 2024 kan dat een andere begroting 
opleveren. 

d. Pieter: 
i. Er is vorig jaar een besparing doorgevoerd op het magazine In Beeld van  

€ 15.000,-- voor drie jaar vast. 
ii. De kosten voor In Beeld Online worden verhoogd met 7% door Twin 

Digital. Dit geldt ook voor de nieuwsbrief In-the-picture. 
iii. Ook Mailchimp, dat wij gebruiken voor het versturen van grote 

hoeveelheden e-mails, verhoogt de prijzen. 
iv. De organisatiekosten van het DB gaan in 2023 omhoog. De 

onkostenvergoeding was voor één jaar, 2022, verlaagd van € 100,00 naar  
€ 50,00 per maand. Tevens gaan de reis- en vergaderkosten omhoog. 

v. Erik Machils: diverse meevallers die zijn genoemd, komen die bij de 
algemene reserve? Pieter: jawel., dan   .... € 75.000,-- weglaten 

e. Waarom geen jaarlijkse indexering van de contributie? 
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i. Pieter: daar vang je de grote verschillen (b.v. brandstofprijzen) niet mee 
op. De reiskosten gaan van € 0,19 naar € 0,25 per km. Hij zal de 
indexering bespreken in het DB en het Bondsbestuur. 

f. Voor kleine clubs zijn de kosten vergelijkbaar met de kosten van grote clubs. Dat 
weegt zwaar op de kleine clubs. (note DB: op  25 maart, de besturendag, zal 
worden gebrainstormd over eventuele aanpassing van het tarief van de 
contributies) 

g. Johan van den Boomen: Waar gaan de subsidies heen? 
i. Pieter: in 2022 is € 5.000,-- gegaan naar In-the-picture en het 

automatiseren van de fotoalbums. In 2023 gaat € 6.000,-- naar de 
clubondersteuning.  

h. Peter van den Broek: switch van Mailchimp naar LaPosta. Andries: Dat gaan wij 
overwegen. Hij zal contact opnemen met Peter. 

i. Martin Bol: voorstel om de verantwoording van de extra contributieverhoging 
vóór eind 2022 op een A4-tje te zetten. 

j. Lizette Jonkers: er is € 9.000,-- aan contributies vergaard uit Twente en er is 
maar € 1.600,-- naar de afdeling gegaan. Pieter: er wordt veel landelijk 
georganiseerd in de vorm van wedstrijden, cursussen en mentoraten en subsidies 
aan clubs. 

k. Taco de Bruin: het succes van de tientjesleden betrof volgens Cora zo’n 600 
leden. In de begroting staan slechts 240 leden. Pieter: de nieuwe persoonlijke 
leden van 2022 horen daar ook bij. Tevens haken leden na een jaar weer af, als zij 
de volledige contributie moeten gaan betalen. 

l. Peter van den Broek wil helpen met het maken van het A4-tje. Niet financieel, 
maar ter promotie van de Fotobond. Cora: een dergelijk overzicht met de 
voordelen van de Fotobond is er al. 

m. Marlies Siewertsen: hef geen bijdrage voor deelname aan de 
BondsFotowedstrijd. De clubs kunnen dat niet opbrengen.  
 

5. Bestuursbeleid 
a. Cora Sens geeft toelichting over de nieuwe portefeuille Verenigingsondersteuning, 

die volgens plan zal worden bemenst door Diana Bokje. Diana heeft de steun nodig 
van de afdelingen en de clubs, zodat problemen en ideeën van hen niet verloren 
gaan, maar worden gehoord en er eventueel tot actie kan worden overgegaan. 
Tevens kan via deze kanalen informatie worden verspreid. 

b. Consul Persoonlijke Leden. Het is de bedoeling, dat Pierre Pinkse zich 
hiervoor gaat inzetten, met dezelfde intentie. Een luisterend oor en advies. 

c. Er komt een reviewdag vanuit de taakgroep Opleidingen en Sprekers. 
d. Er wordt gewerkt aan samenwerking met de NOVA en de STIDOC, 

respectievelijk de bond van amateurfilmers en de Textielbond. 
e. Er is een goede relatie met de Wertheimerstichting, het Fotomuseum 

Rotterdam en het museum in Hilversum 
f. Er wordt gewerkt aan samenwerking met de Fotovakschool. 
g. Jan Versteeg: is geïnteresseerd in het Wedstrijden en Bespreeksysteem voor 

clubs. Door allerlei redenen is dat nog niet vrijgegeven, maar dit gaat op korte 
termijn gebeuren. 
 

6. Komende en gaande Bestuursleden 
a. Andries legt zijn functie als Algemeen Secretaris neer op de ALV van april 2023. 

Er is nog steeds geen vervanger gevonden. Iedereen wordt gevraagd actief te 
kijken in het eigen netwerk. 
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b. Gert Wildering is tijdelijk voorzitter van de taakgroep Opleidingen en 
Sprekers. Ook voor deze functie wordt nog een voorzitter gezocht. 
 

7. Onderscheidingen 
a. Andries geeft een toelichting op de werkzaamheden van Frans Albers en Gert 

Wildering. Het bestuur draagt beiden voor als erelid van de Fotobond.  
b. Marcel van Balken: geeft een toelichting op de FIAP-onderscheidingen, 

waarvan hij zelf de walking-proof is. Zo gaan de winnende clubs van de 
BondsFotowedstrijd door naar de internationale clubwedstrijd. 
 

8. In Beeld 
a. Is het fotoblad van de Fotobond. De 4 hartpagina’s zijn in 2022 vrijgehouden voor 

het verstrekken van informatie aangaande het jubileum. Deze ruimte komt nu 
deels vrij voor de verenigingsondersteuning. 
 

9. Rondvraag 
a. Wicher Bos sluit zich aan bij Peter van den Broek aangaande het gebruik van 

LaPosta ipv Mailchimp. 
b. Hugo Verwijs: wat betalen wij aan Twin Digital? Marcel: ca € 15.000,-- dat was  

€ 23.000,-- dus hier is vorig jaar behoorlijk op bezuinigd. In Beeld Online geeft 
meer mogelijkheden om foto’s te bekijken. 
 

10. Sluiting 
a. Cora bedankt de vergadering voor de enthousiaste deelname/bijdragen en wijst op 

de besturendag voor de afdelingen, die in het 1e kwartaal 2023 gepland is. 
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Vergaderpunt 2b: ALV-Stemming 
 
Stembiljet: Het stembiljet bevatte alle vragen, die van belang waren voor het beleid, voor de 
begroting en voor de continuatie van het Dagelijks Bestuur (zie hieronder) Er zijn vooraf geen 
quota gesteld. Dwz dat gestemd kon worden met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
 
Deelname: op het moment van stemming had de Fotobond 243 aangesloten clubs en 840 
Persoonlijke leden. Een clubstem wordt geteld naar het aantal bij de Fotobond geregistreerde 
clubleden. 

 
 

ttl. Ontvang. Formulieren: 71 6,6%   

aantal PL-formulieren: 33 3,9% van de Persoonlijke Leden, PL 

aantal clubformulieren: 38 15,6% van de clubs 

totaal stemgerechtigd: 1083     

PL stemgerechtigd: 840     

clubs stemgerechtigd: 243     
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In onderstaand overzicht zijn de stemmingen weergegeven per vraag 
 

Overzicht ja #stm nee #stm 
ja-nee #stm/ 

onthouding 

2. Goedkeuring notulen ALV april '22 933 1 10 

4c. Begroting uitgaven 2023 757 185 2 

4c.1 verhoging km-vergoeding naar €0,25 748 196 0 

4c.2 Opheffen 10tjes regel clubs 910 31 3 

4c.3 Continueren 10tjes regel PL 772 153 19 

4d. Contributieverhoging CL ==> €27,00 431 513 0 

5a.1 Instelling portefeuille VO 826 108 10 

5a.2 Toetreding Diana Bokje in DB 846 97 1 

5b. Instelling Consul PL 710 215 19 

        
 
De nummers voor de teksten in het overzicht, refereren aan de agendapunten van het ALV-boekje van 
december 2022. 
 
Conclusies:  
 Ad 2.: De notulen van de ALV van april 2022 zijn goedgekeurd. Ergo, de daarin aangekondigde 

contributieverhoging naar € 25,00 voor clubleden is goedgekeurd en de contributieverhoging naar  
€ 35,00 voor persoonlijke leden is goedgekeurd. Ingaande januari 2023. 
 

 Ad 4c.: de begroting voor de uitgaven van 2023 is goedgekeurd. 
 

 Ad 4c.1: de verhoging van de kilometervergoeding naar € 0,25 per km is goedgekeurd, 
ingaande januari 2023. 
 

 Ad 4c.2: de tientjesregel voor nieuwe clubleden is vervallen per 1 januari 2023. Voor nieuwe 
clubleden, wordt pas bij de volgende jaarfacturatie contributie betaald door de club. 
 

 Ad 4c.3: het aanbiedingstarief voor nieuwe persoonlijke leden van € 10,00 per jaar, wordt 
gecontinueerd in 2023. 
 

 Ad 4d: de additionele contributieverhoging naar € 27,00 per clublid is afgewezen door de ALV. 
 

 Ad 5a.1: het DB heeft goedkeuring gekregen voor het instellen van de portefeuille 
Verenigingsondersteuning. 
 

 Ad 5a.2: het DB mag Diana Bokje verwelkomen als nieuwe bestuurder. Zij zal de portefeuille 
Verenigingsondersteuning gaan  vervullen. 
 

 Ad 5b: de ALV is akkoord met de instelling van een consul voor de Persoonlijke Leden. 
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Vergaderpunt 2c: Deelname stemmingen: 
 
In onderstaand overzicht zijn de clubs en persoonlijke leden opgenomen, die het stembiljet 
op tijd bij de secretaris hebben ingeleverd: 
 

Lid                                           lidnummer    functie                     club of Pers. Lid              aantal leden 

Peter Wesche 3002553   PL 1 

Henk Funcke 3002343   PL 1 

Fon van de Riet 3002629   PL 1 

Harry Pieters 3002506   PL 1 

Anneke van Ruyven 3002747   PL 1 

Peter van Tuijl 3001285   PL 1 

Fred Bervoets 3002287   PL 1 

Joost van Ingen 3002749   PL 1 

Rob Agterdenbos 3001001   PL 1 

Ad Spaninks 3002402   PL 1 

Theo Bijker 3001950   PL 1 

Gerjo te Linde 3002656   PL 1 

Louis Visseren 3002311   PL 1 

Wicher Bos 3002262   PL 1 

Roel Aleva 3002769   PL 1 

Willem Laros 3002986   PL 1 

Hubert van den Buijs 1577005 clubsecretaris Fotografie met Passie 5 

Frans Albers 3002230   PL 1 

Bert van der Plas 3003059   PL 1 

Els Petersen 1535015 clubpenningmeester FOMO 23 

Ben de Vos 3001922   PL 1 
Anna de Vos 3001923   PL 1 

Jan Versteeg 1508042 clubpenningmeester FC Made 13 

Wilco Maarleveld 1244039 clubvoorzitter FC Zwijndrecht 46 

Annette van der Aa 3002408   PL 1 

Eddie Dalk 3002280   PL 1 

Marcel van Balken 0769001 clubsecretaris FG Aurora Vinkeveen 6 

Raymond Schoofs 1623073   FFC Shot '71 20 

Jim van Iterson 0607088 clubvoorzitter FC De Zutphense 26 

Carol Olerud 0755014 clubvoorzitter FWG De Verbeelding 6 

Ben Voets 1209094 clubvoorzitter FC '80 24 
Anneke Hooijer 3002500   PL 1 

Martin Pronk 3002154   PL 1 
Adri Berkenhagen 3002740   PL 1 

bea van den Bosch 3000004   PL 1 

Jacqueline Duimel 1101039 clubsecretaris FC Rijswijk 24 

Kees de Ruiter 3002240   PL 1 

Jacques Wetzels 1232063 clubvoorzitter FWG Ommoord 40 

Herry Vos 0306118 clubsecretaris FC GIAF 29 
Nella van Zalk 0315067 clubpenningmeester FG Hoogeveen 19 

Jan van de Ven 1530095 clubsecretaris FG FOMO 24 
Marianne Leenderse 0759047 clubvoorzitter FK Heuvelrug 26 

Piet Brandjes 3002937   PL 1 
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Tina Mulder 0317039 clubsecretaris FC Hardenberg 15 
Rijko Ebens 0101130 clubsecretaris AFV Daguerre 32 

Chrissy Roesink 3002004   PL 1 

Wilbert Verkaar 3002550   PL 1 

Wim Alleman 0913097 clubvoorzitter FC Positief 20 

Hans Twilt 0923133 clubvoorzitter FC de Bloembollenstreek 29 

Wilmy Kippers 0904099 clubvoorzitter FG Haarlem 36 

Hugo Verwijs 0806102 clubvoorzitter FWG Den Helder 31 
Helen Witte 0905103 clubsecretaris FK Uithoorn 28 

Bert van Es 0916004 clubsecretaris AFV Obectief 25 

Lex Visser 0754141 clubpenningmeester FC Perspectief 40 

Arie Sweegers 1573017 ledenadministrateur FG Goirle 14 

Bert Meijer 0127030 clubsecretaris FC Noorderlicht 17 

Dicky Vaartjes 0510132 clubvoorzitter FC Borne 32 

Guus Haffmans 1611104 clubsecretaris AFC 68 28 

Jeannet Zwols 3002463   PL 1 

Leen van Nieuwenhuijzen 0812011 clubvoorzitter FC Het derde oog 16 

Sandra de Bruin 0815035 clubvoorzitter FC Fotomorgana 18 

Wilma van Geel 1616019 clubvoorzitter FC Kemfodia 9 

lly Kock 0636027 clubpenningmeester FC Creashot 18 

Jan de jager 3001515   PL 1 

Hetty van der Heijden 1517081 clubsecretaris FC Waalwijk 19 

Rienk Feenstra 0730033 clubvoorzitter FG Kromme Rijn 18 

Martin Bol 0908031 clubsecretaris FK Zandvoort 12 

John Meijers 0762056 clubsecretaris Foto Flash Vianen 19 

Peter van den Broek 3002603   PL 1 
Hessel Draaisma 0401212 clubsecretaris Deventer Fotokring 82 

Angelina Carol 0818047 clubsecretaris Fotovrienden West-Friesland 22 
 

 

Een aantal leden heeft het stembiljet te laat ingezonden. Zij zijn uitgesloten van de stemming. 
Ook is een stembiljet ingezonden in een afwijkend, niet-leesbaar formaat. Deze is uitgesloten 
van de stemming. 
 
Namens het Dagelijks bestuur van de Fotobond: 
 
Andries van Hooidonk 
Algemeen Secretaris 
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Vergaderpunt 3: Het jaar 2022 
 
Vergaderpunt 3a: Secretarieel verslag 2022 
 
In 2022 keerden wij weer terug naar de situatie waarin mensen bij elkaar konden komen om 
over fotografie te praten. In tegenstelling tot de voorgaande, Corona-jaren en dat kwam goed uit 
in het jaar waarin wij ons 100-jarig jubileum vierden, dat uiteindelijk werd bekroond met de 
uitreiking van het predicaat ‘Koninklijk’. 
Het Dagelijks Bestuur, DB, heeft afwisselend gebruik gemaakt van de Zoom-app om te 
vergaderen en van de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten.  
 
Bemensing. 
Halverwege het jaar legde de 2e penningmeester, André Legerman, zijn functie neer. Er is een 
administratiekantoor ingeschakeld om de boekingen te verwerken. Tevens heeft dit geresulteerd 
in wat extra automatisering om met name de facturatie en de verwerking van de betalingen zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Als gevolg werden pas laat in het jaar de 
contributierekeningen verstuurd. Dat leidde her en der tot verwarring. 
 
Jubileum 2022:  
Wij kunnen terugkijken op een prachtig jubileumjaar, volop activiteiten/evenementen. In alle 
regio’s zijn grote evenementen gehouden, waarvoor veel belangstelling was van de leden.  
Er werden goede sprekers uitgenodigd en er was veel ondersteuning van de Landelijke Groepen, 
die hun werk presenteerden en daar uitleg over gaven. 
De opening van het jubileum hebben wij onder druk van een Coronadreiging uitgesteld van 12 
maart naar 14 mei. Dit werd tevens de aftrap van de genre-wedstrijd in de afdelingen, die 
uitmondde in de landelijke genre-wedstrijd voor de afdelingswinnaars. 
Als side-effect kunnen wij melden, dat in een aantal afdelingen genreteams zijn gestart, die 
kunnen worden begeleid door de betreffende Landelijke Groepen. 
Tijdens de opening van het jubileum is het jubileumboek uitgereikt aan Wim Broekman, de 
hoofdredacteur van ons kwartaalblad In Beeld. 
Op 22 september heeft in het fotomuseum in Den Haag de uitreiking plaats gevonden door de 
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, van het predicaat ‘Koninklijk’. Dat dit 
gebeurde is grotendeels te danken aan Tom Meerman, die vele archieven binnen de Fotobond 
heeft geraadpleegd, om de aanvraag hiertoe kracht bij te zetten. 
Chris Waarlo heeft ter ere van dit predicaat een nieuw logo ontworpen, zoals bovenaan deze 
pagina is afgebeeld. 
Het jubileum was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van de jubileumcommissie: 

Rob Renshof  – voorzitter van de commissie. 
Henri Kok  - coördinator van de activiteiten in de afdelingen. 
Ben Tangena - namens de Leidse Amateur FotografenVereniging, LAFV, die in 2022 eveneens 
het  
     100-jarig jubileum vierde. 
Pieter Coenen - bewaakte namens het DB de penningen voor het jubileum en zorgde er mede  
     voor, dat de geldschieters met gulle hand subsidie verstrekten. 
Tom Meerman - voor het historische graafwerk en auteur van het jubileumboek. 
Marcel van Balken- voor de vele publicaties in diverse bladen en de uitgave van de jubileumkrant. 
Cora Sens  - als voorzitter van het DB. 

 

Er waren echter nog veel meer mensen actief betrokken bij het jubileum. Te veel om op te 
noemen: Alle afdelingen, samenwerkend in 5 regio’s, om een regionaal evenement op te zetten 
en om de genrewedstrijd in goede banen te leiden. 
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De samenwerking in regio’s was dermate succesvol, dat een aantal afdelingen heeft besloten om 
in de toekomst ook samen te blijven werken. 
 
 
Wedstrijden:  
Als vanouds zijn de wedstrijden georganiseerd door de taakgroep Wedstrijden en Exposities, 
onder leiding van Gert Wildering.  
Er kon weer een bespreking van de Bondsfotowedstrijd plaats vinden, ditmaal in Deventer. Het 
was goed om te zien, hoe de bondsleden genoten van de samenkomsten om elkaar weer te 
kunnen spreken. 
De wedstrijdbespreking van Foto Individueel kon weer plaats vinden. Echter de film van de 
bespreking van Foto Nationaal in 2021 was zo aangeslagen, dat in 2022 besloten is om dat te 
herhalen. Dit was tevens het afscheid van Frans Albers, die vele jaren deze grote taak om Foto 
Nationaal te organiseren op zich heeft genomen. Een goede opvolger is gevonden in Peter 
Willemse, die samen met zijn vrouw Yolande, het werk van Frans zal voort zetten. 
In 2022 is een nieuwe aanpak voor Foto Online en Foto Individueel geïntroduceerd. 
Oorspronkelijk was Foto Online opgezet voor de beginnende Fotobondleden en Foto Individueel 
voor de gevorderde fotografen. Dat was wat verwaterd, waardoor beide wedstrijden te veel 
hetzelfde karakter hadden gekregen. Het enige verschil was nog de openbare fotobespreking van 
Foto Individueel. Er is nu gesteld, dat leden, die een prestatie-onderscheiding hebben, en leden 
van de landelijke groepen wel deel mogen nemen aan Foto Online, maar niet aan het ‘Vrij 
onderwerp’ binnen die wedstrijd. Een softwareaanpassing zorgt er voor, dat deze leden niet 
kunnen inzenden voor dit genre. Omgekeerd kunnen alle leden deelnemen aan alle genres van 
Foto Individueel. Tevens is besloten om Foto Online nog maar twee keer per jaar te houden. Eén 
keer minder dan voorheen. Daarentegen wordt Foto Individueel nu twee keer per jaar gehouden, 
Eén keer meer dan voorheen. Zo blijft de mogelijkheid tot het vergaren van punten voor de 
prestatie-onderscheidingen gehandhaafd. 
 
Cursussen en mentoraten:  
Er worden door het hele land weer mentoraten gegeven. Wel bestaat de mogelijkheid bij een 
aantal mentoren om online mentoraten te verzorgen, mocht de club of afdeling dat op prijs 
stellen. 
Een aantal mentoren heeft het heel druk met het geven van mentoraten en er zijn mentoren die 
heel weinig mentoraten geven. Dat komt deels door onbekendheid met het mentoren-team. Om 
die reden is de mentorenlijst geautomatiseerd en op het Platform geplaatst. Dit geldt ook voor 
juryleden en sprekers. Door plaatsing van -tags- op de landkaart kan nu eenvoudig een mentor, 
jurylid of spreker worden uitgenodigd, die in de regio van de aanvrager woont. Hierdoor worden 
reiskosten bespaard en tevens wordt er meer bekendheid gegeven aan die personen. 
De cursus ‘jureren voor clubs’ heeft veel belangstelling gehad. Het DB heeft de taakgroep 
Opleidingen en Sprekers gevraagd om een groeipad te maken voor de juryleden-in-spé, zodat 
diegenen die dat willen, via extra cursussen/mentoraten, kunnen groeien tot jurylid op regionaal 
of landelijk jurylid. 
 
Onderscheidingen:  
Bondsonderscheidingen: Voor hun grote inzet, op meerdere gebieden binnen de Fotobond en 
tijdens het jubileumjaar, zijn Gert Wildering, voorzitter van de taakgroep Wedstrijden en 
Exposities, en Frans Albers, coördinator van Foto Nationaal, benoemd tot erelid van de 
Fotobond. Dit gebeurde tijdens de afsluiting van het jubileumjaar. Beide heren waren hierdoor 
zeer verrast. 
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Ledentallen:  
De daling van het ledental, die duidelijk werd tijdens de Coronajaren, is tot staan gebracht. 
Er zijn nog een aantal afdelingen met teruglopend ledental, maar dat wordt gecompenseerd door 
de groei van het ledental. Met name het aantal Persoonlijke Leden is fors gegroeid, mede door de 
actie met de tientjesleden. Een aantal van hen heeft het lidmaatschap weer opgezegd, of is lid 
geworden van een club, maar de stijging is duidelijk. 
 

Afdeling 
CL 

202
0 

CL  
202

1 

CL  
202

2 

CL 
202

3 

PL 
202

0 

PL 
202

1 

PL 
202

2 

PL 
202

3 

Totaal 
2020 

Totaal 
2021 

Totaal 
2022 

Totaal 
2023 

Verloo
p '20 - 

'21 

Verloo
p '21 - 

'22 

Verloo
p '22 - 

'23 

1- Groningen 132 122 99 106 12 13 17 26 144 135 116 132 6,3% 14,1 % 13,8% 

2- Friesland 166 146 142 126 11 12 13 16 177 158 155 142 10,7% 1,9% 8,4% 

3- Drenthe 186 126 119 125 14 15 21 20 200 141 140 145 -
29,5% -0,7% 3,6% 

4- TransIJssel 207 190 178 191 21 22 30 56 228 212 208 247 -7,0% -1,9% 18,8% 

5- Twente 325 266 233 192 26 29 38 45 351 295 271 237 -
16,0% 

-8,1% -
12,5% 

6- Gelderland 
Zuid 

423 401 371 363 59 63 76 83 482 464 447 446 -3,7% -3,7% -0,2% 

7- Utrecht - 't 
Gooi 

630 627 596 595 64 62 76 90 694 689 672 685 -0,7% -2,5% 1,9% 

8- Noord-
Holland Noord 

262 205 200 228 43 49 67 73 305 254 267 301 -
16,7% 5,1% 12,7% 

9- 
Kennemerland 

321 305 262 265 12 12 17 20 333 317 279 285 -4,8% -
12,0% 

2,2% 

10- Amsterdam 150 144 135 110 23 26 31 38 173 170 166 148 -1,7% -2,4% -
10,8% 

11- Zuid-
Holland Noord 

479 457 438 400 34 35 52 66 513 492 490 466 -4,1% -0,4% -4,9% 

12- Zuid-
Holland Zuid 

523 443 409 403 52 61 67 80 575 504 476 483 
-

12,3% -5,6% 1,5% 

14- Zeeland 106 91 82 61 20 16 15 18 126 107 97 79 -
15,1% -9,3% -

18,6% 

15- Noord-
Brabant West 

702 659 611 551 44 39 40 58 746 698 651 609 -6,4% -6,7% -6,5% 

16- Noord-
Brabant Oost 

649 599 563 578 66 69 76 101 715 668 639 679 -6,6% -4,3% 6,3% 

17- Limburg 553 507 497 462 52 50 62 89 605 557 559 551 -7,9% 0,4% -1,4% 

18- Buitenland         7 8 10 12 7 8 10 12 14,3% 25,0% 20,0% 

  5814 5288 4935 4.756 560 581 708 891 6374 5869 5643 5647 -7,9% -3,9% 0,1% 
             

                

      
ledentallen  van 31 

januari 

      

   

 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
Het Bondsbestuur heeft 2 keer vergaderd. Eén keer als videovergadering en één keer bij Bar en 
Gril in Hilversum. Er zijn twee ALV’s gehouden. Eén keer in de Amershof en één keer via Zoom. 
Het Dagelijks Bestuur heeft 17 keer vergaderd, waarvan 8 keer via Zoom. Daarnaast zaten alle 
DB-leden in commissies en/of taakgroepen. 
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Vergaderpunt 3b: Financieel verslag 2022 
 
Verslag van het dagelijks bestuur: 
 
Jubileum 
 
2022 was een heel bijzonder jubileumjaar. De Fotobond werd honderd jaar. 
Over het hele land vonden activiteiten plaats, georganiseerd door 5 regio’s en er was de centrale 
manifestatie op 14 mei in Amersfoort, met samen meer dan 1000 bezoekers. 
 
Een bijzonder moment was de uitreiking van de oorkonde bij het Koninklijk Predicaat door de 
commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in het Fotomuseum Den Haag. 
 
De landelijke fotowedstrijd waaraan 2800 mensen deelnamen had haar finale op 26 november in 
het Rietveld paviljoen in Amersfoort, met 26 winnaars en een expositie van 14 dagen. 
Alle activiteiten zijn mede mogelijk geworden door de subsidie van € 50.000 van het Wertheimer 
Fonds. Het jubileum is afgesloten met een positief saldo van € 8.428. 
 
Financiën 
 
De gevolgen van de Coronapandemie zijn ook bij de Fotobond duidelijk aanwezig. 
In een paar jaar tijd verloor de Fotobond 11 % van haar leden en het aantal activiteiten nam 
door beperkende maatregelen aanzienlijk af. 
 
Bovendien is het nauwelijks mogelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden voor uitvoerende en 
bestuurlijke taken. 
 
Gelukkig heeft de overheid steungeld beschikbaar gesteld voor amateurkunst. 
Hiervan heeft de Fotobond in 2022 € 15.000 ontvangen en voor 2023 is een bedrag van  
€ 16.750 toegezegd en vooruitbetaald. Deze subsidie wordt in overleg met het LKCA te Utrecht 
aangewend om landelijke en clubactiviteiten te stimuleren. 
 
De Fotobond ontkomt niet aan aanpassingen van de communicatie met de leden en de 
buitenwereld. Er is in de loop der tijd meer dan € 90.000 geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 
website en het automatiseren van de ledenadministratie, administratieve processen, 
boekhouding en facturering. 
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Na een ruim aantal jaren is een contributieverhoging noodzakelijk om kostenstijging door inflatie, 
maar ook om extra uitgaven voor nieuwe initiatieven, te kunnen doen. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 22.014 na een verlies van  
€ 10.268 in 2021. 
Het resultaat is bijgevolg meer dan € 10.000 hoger dan begroot (€ 10.150). 
Door incidentele meevallers van het lustrum ad € 8.482 en ontvangen subsidies ad € 15.000 
konden tegenvallers in de kosten van de automatisering ruim worden gecompenseerd. 
 
De vermogenspositie is nog zwak en vereist een zorgvuldige keuze bij het geld uitgeven in de 
komende jaren de contributieverhoging in 2023 heeft slechts beperkte invloed op de versterking 
van het vermogen. We zullen moeten zoeken naar besparingsmogelijkheden. 
 
Veel aandacht moet worden besteed aan ledenwerving. 
 
Inmiddels heeft het ledental zich in 2022 gestabiliseerd en komt uit op 5.600 leden. 
Voor 2023 verwachten wij een toename van ongeveer 100 leden. 
 
30 januari 2023 
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3b.1 Balans per 31 december 2022      
      

      
Activa   31-12-22  31-12-21 

      
Voorraad   500  1.000 

      
Vorderingen op korte termijn      
Diverse vorderingen   52.142  0 

      
Liquide middelen   58.966  114.147 

        

   111.608  115.147 

      
      
      
Passiva   31-12-22  31-12-21 

      
Eigen vermogen       
Algemene reserve   62.298  40.284 
Bestemmingsreserves   7.890  7.050 

   70.188  47.334 

      
Voorzieningen      
 Lustrum 2022   0  54.376 
Dag Foto Dag   8.000  8.000 

Audio-video   600  0 

   8.600  62.376 
Schulden op korte termijn      
Te betalen subsidies   2.500  2.250 
Vooruit ontvangen subsidie   16.750   
Diverse schulden en overlopende passiva   13.570  3.187 

   32.820  5.437 

        

   111.608  115.147 
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3b.2 Staat van baten en lasten over 2022         
          
   Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Begroting 

   2022  2022  2021  2021 

          
          
Baten          
Contributies   126.815  129.400  131.700  130.660 
Subsidies   15.000  10.000  0  0 
Publicaties en diversen  1.181  1.300  2.272  0 
Bijdrage jubileum voor wedstrijd-  en 
bespreeksysteem  5.000  0  0  0 
Positief saldo Jubileum  8.482   0   0   0 

   156.478  140.700  133.972  130.660 

          
Lasten          
Landelijke activiteiten  44.844  49.650  45.669  54.229 
Afdelingsactiviteiten  29.550  26.000  22.408  25.200 
Webbeheer en IT  36.994  21.000  56.059  32.000 
Kosten organisatie  23.076  23.900  20.104  28.350 
Voorziening voor tegenvallers      10.000        

   134.464   130.550   144.240   139.779 

          
Saldo baten en lasten  22.014  10.150  -10.268  -9.119 
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3b.3 Toelichting op de balans per 31 december 2022    
    
Toelichting algemeen    
    
De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 
gewijzigd.   
De activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde.    
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.   
    
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de contributies plus overige    
opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen 
kostprijs.   
    
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met jaarverslaggeving voorschriften zoals opgenomen in 
de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.    
In het bijzonder is Richtlijn C.1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven 
toegepast.   
    
Toelichting op de Balans    
    
Voorraad    
Het betreft 100 exemplaren van  "Over foto's gesproken" met een 
verkoopwaarde van € 20,50 per stuk    
    
  2022 2021 
Vorderingen op korte termijn    
Debiteuren  672 0 
Te ontvangen subsidie Jubileum Wertheimer Fonds  50.000 0 
Vooruitbetaalde posten  1.228 0 
Nog te ontvangen posten  242 0 

  52.142 0 
De subsidie van het Wertheimer Fonds is inmiddels uitbetaald.    
    
  2022 2021 
Liquide middelen    
Rabo, rekening-courant  58.966 15.923 
Rabo Spaarrekening  0 69.000 
Rabo jubileumrekening  0 29.224 
Kas  0 150 

  58.966 114.297 

    
Niet opgenomen is een bankrekening bij de Rabobank,  waarvan 
het economische eigendom van de LG BMK is..    
 Het positieve saldo op deze rekening bedraagt ongeveer € 5.000.    
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Eigen vermogen    
    
Algemene reserve    
Het resultaat van het betreffende boekjaar wordt rechtstreeks in 
de algemene boekjaar verwerkt    
Stand per 1 januari 2021   40.284 
Bij: Resultaat 2022   22.014 
Stand per 31 december 2022   62.298 

    
Bestemmingsreserve    
De Bond heeft een aantal reserves gevormd om fluctuatie in de 
kosten van activiteiten van jaar tot jaar op te kunnen vangen.    
 Het betreft activiteiten van Taakgroepen en Afdelingsbudget .      
    
    
De specificatie luidt als volgt:    
 beginsaldo mutaties  eindsaldo 

 31-12-2021 2022 31-12-2022 

Afdelingsbudget 3.550 1.440 4.990 
Taakgroepen 3.500 -600 2.900 

       

 7.050 840 7.890 
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3b.4 Toelichting op de baten en lasten      
      
De posten van de staat van baten en lasten zijn als volgt te specificeren:    
      
 Boekjaar  Begroting   Boekjaar Begroting 

 2022 2022   2021 2021 
Contributieopbrengsten      
Contributie clubs 108.350 107.800  116.340 117.052 
Contributie persoonlijke leden  19.109 21.600  15.360 13.608 
Diverse opbrengsten -644 0  1.021   

 126.815 129.400   132.721 130.660 
      

Ontvangen Subsidies 15.000 10.000   0 
      

Opbrengst publicaties      
Opbrengst jaarboek 26 0  51 0 
Opbrengst over foto's gesproken 1.977 1.500  1.482 0 
Distributiekosten publicaties -822 -200   -282 0 

 1.181 1.300  1.251 0 
Overige opbrengsten      
Bijdrage jubileum voor wedstrijd-  en 
bespreeksysteem 5.000     
Positief resultaat Jubileum 8.482         
Som der Baten 156.479 140.700  133.972 130.660 

      
Het volgende staatje geeft inzicht in de ontwikkeling 
van het ledenbestand.      
de verdeling van de leden per categorie begin 
kalenderjaar is als volgt: 2023 2022   2021 2020 
Clubs 243 251  260 ? 
Clubleden 4.796 4.935  5.288 5.814 
Persoonlijke leden 836 708   581 560 

 5.632 5.643  5.869 6.374 
      
      
 Boekjaar  Begroting   Boekjaar Begroting 

 2022 2022   2021 2021 
Landelijke activiteiten      
Fotobond in Beeld , print 15.058 14.000  22.805 22.000 
Fotobond in Beeld, digitaal 3.371 3.000  3.382 5.000 
In the picture 2.820 4.000  3.476 3.500 
Mailchimp 1.245 3.000  1.537 0 
TG Wedstrijden en exposities 16.893 15.550  10.835 14.135 
TG Opleiding en sprekers 3.676 7.600  1.951 7.094 
TG verenigingsondersteuning 0 500    
Landelijke groepen 1.783 2.000   1.683 2.500 

      
 44.844 49.650  45.669 54.229 

      
De landelijke groepen hebben ieder hun eigen administratie en zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
exploitatie. 
 Boekjaar  Begroting   Boekjaar Begroting 

 2022 2022   2021 2021 
Afdelingsactiviteiten      
Bijdragen aan afdelingen 22.200 22.000  19.974 20.450 
Mentoraten Clubs en Landelijk 5.750 3.000  1.750 4.750 
Fotoclubs, jubilea 1.600 1.000   684   

 29.550 26.000  22.408 25.200 
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 Boekjaar  Begroting   Boekjaar Begroting 

 2022 2022   2021 2021 
Taakgroep Webbeheer (automatisering)      
Website hosting +domeinnaam 2.189 1.850  192 5.000 
Website (en CMS) ontwikkeling 7.006 3.500  7.094 5.000 
Multifunctioneel platform, ontwikkeling 2.818 2.000  3.012 21.000 
Portal: ontwikkeling 441 0  14.189 1.000 
Albumsysteem Landelijke groepen: ontwikkeling 1.400 0  3.321  
Curatorrol in The Picture: ontwikkeling 2.887 2.500  8.519  
Wedstrijd- en Bespreek systeem: ontwikkeling 4.540 5.000  10.744  
Facturatie systeem: ontwikkeling 8.770 3.500  3.585  
Website onderhoud 2.068   2.632  
Multifunctioneel platform, onderhoud 327   717  
Portal onderhoud 46     
Model website voor clubs    309  
Facturatie systeem: onderhoud 592     
Online ledenadministratie en onderhoud 2.214 650  510  
Website diverse kosten 1.696   1.235  
Onvoorzien 0 2.000       

 36.994 21.000  56.059 32.000 
      

 Boekjaar  Begroting   Boekjaar Begroting 

 2022 2022   2021 2021 
Kosten organisatie      
ALV 1.199 1.500  0 0 
Bondsbestuur 1.465 1.500  1.346 1.500 
Dagelijks bestuur 12.037 8.900  5.036 8.000 
Representatiekosten en onderscheidingen 0 500  425 1.000 
Sparen voor Fotobond 2022 0 0  6.000 6.000 
Bestuur diverse kosten 3.823 2.000  3.915 0 
Bondsbureau 2.075 4.500  2.425 6.000 
Verzekeringen 304 500  35 2.600 
Boekhoudkosten 523 0  549 0 
Bankkosten 550 500  374 500 
Administratie diverse kosten 0 0   0 
Zoomabonnementen 1.102 2.000  0 1.000 
Overige kosten 0 2.000  0 1.750 

 23.076 23.900   20.104 28.350 
      

Lasten totaal 134.464 120.550  144.240 139.779 
      

Saldo baten en lasten 22.014 20.150  -10.268 -9.119 
Voorziening voor tegenvallers 0 10.000  0 0 
Resterend saldo baten en lasten 22.014 10.150   -10.268 -9.119 

      
 Boekjaar      
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Jubileum 2022     
Uitgaven      
Jubileum 100: PR 6.950     
Jubileum diverse kosten 1.262     
Jubileum aftrap 434     
Jubileum centrale manifestatie: accommodatie 21.984     
Jubileum centrale manifestatie: inleiders 3.785     
Jubileum kosten slotborrel 264     
Jubileum Historisch Boek 6.609     
Jubileum krant: eindredactie en vormgeving 10.896     
Jubileum fotowedstrijd Centrale kosten 19.228     
Predikaat Koninklijk 3.005     
Bijdrage jubileum Regio Noord 1.280     
Bijdrage Regio Noord-West 6.623     
Bijdrage Regio Midden 6.224     
Bijdrage Regio West 6.726     
Bijdrage Regio Zuid 6.946     
 102.215     
Opbrengsten      
Subsidie Wertheimer 50.000,00     
Beschikbaar uit voorziening Fotobond 55.236,00     
Jubileum krant: opbrengsten advertenties 5.461,09     
 110.697     
Positief saldo 8.482     
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Vergaderpunt 3c: Verslag kascontrole boekjaar 2022 
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Vergaderpunt 4: Het Jaar 2023 
 
4a1: Bestuursbeleid 2023 - 2024  
 
Lopend beleid: 
De ingeslagen weg met het vinden van samenwerkingsverbanden wordt onverminderd 
voortgezet. Samenwerking met bestaande partners krijgt meer verdieping, zoals met de 
Fotovakschool en met de preferred suppliers als CameraNu en Sigma. 
Met de landelijke koepels, zoals de Filmbond (NOVA) en Stidoc (Textiel) zijn warme contacten en 
vinden onderzoeken tot samenwerking plaats op diverse onderwerpen.  
De LKCA (Landelijke Kenniscentrum voor de Amateurkunsten), vormt hierin een belangrijk 
bindmiddel. 
 
Samen met het Fotomuseum in Rotterdam wordt gekeken hoe de amateurfotograaf meer in de 
spotlight kan worden gezet. De Fotobond heeft op meerde thema’s voorstellen gedaan, die 
kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking.  
 
Voor het onderhouden van de ledenadministratie is een oplossing gevonden door dit terug te 
brengen naar de leden zelf. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het update van hun eigen 
account. 
 
Portefeuille Verenigingsondersteuning: 
Met de komst van Diana Bokje in het bestuur heeft de invulling van de portefeuille 
Verenigingsondersteuning een concrete invulling gekregen. Naast de verenigingsondersteuning is 
er ook aandacht voor de Persoonlijke Leden, met als consul Pierre Pinkse. Deze twee nieuwe 
werkvormen zullen dichtbij elkaar samenwerking zoeken. Vanuit de afdelingen wordt hulp 
geboden door een denktank te formeren, die actuele onderwerpen onder de loep zal nemen.  
Deze hele nieuwe ontwikkeling kan worden gerealiseerd met subsidie vanuit het Fonds Cultuur 
Participatie, mede dankzij het LKCA. 
We hopen hierdoor de afdelingen, de clubs en de persoonlijke leden nog meer te kunnen 
ondersteunen door hen met raad en daad terzijde te staan. 
 
Portefeuille Fotografie vervalt: 
Aan de portefeuille zal in de toekomst een andere invulling worden gegeven, door meer externe 
expertise te raadplegen voor de voorkomende vraagstukken. 
 
Portefeuille Secretaris anders ingevuld: 
Met het vertrek van de huidige secretaris Andries van Hooidonk, die 9 jaar lang met ziel en 
zaligheid vorm en inhoud heeft gegeven aan deze taak, is het maar weer eens duidelijk 
geworden, dat sommige taken te zwaar zijn voor één persoon. Zeker als je merkt hoe moeilijk 
het is om een opvolger te vinden. 
Een aantal taken zijn afgeschaald, zoals ledenadministratie, ICT en onderscheidingen 
bijvoorbeeld. Er is voor gekozen om een beleidssecretaris aan te stellen binnen het bestuur, met 
daarnaast een uitvoerend secretaris, die geen deel uitmaakt van het bestuur. De uitvoerende 
secretaris werkt direct samen met de voorzitter en de secretaris.  
 
Brainstormsessie: 
Bij wijze van proef wordt in 2023 voor de eerste keer, gekoppeld aan de BB vergadering, een 
brainstormsessie gehouden. Vaak is er een behoefte om uitgebreid over een onderwerp of thema 
met elkaar van gedachten te wisselen, zonder daar direct conclusies aan te verbinden. Tijdens 
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een vergadering ontbreekt hiervoor dikwijls de tijd. Op een paar thema’s zal dit nu gebeuren: de 
Bondsfotowedstrijd en het contributiesysteem. De voorzitters, secretarissen en de 
penningmeesters van de afdelingen zijn hier allemaal voor uitgenodigd. Het is de intentie om dit 
tweemaal per jaar te laten plaatsvinden. Onderwerpen voor deze sessies kunnen worden 
ingediend bij de secretaris. 
 
Landelijke groepen: 
De landelijke Groepen, LG’s, worden gezien als het gremium dat de deskundigheid bevordert 
binnen de Fotobond. Het delen van kennis vanuit de landelijke groepen gaat nog belangrijker 
worden. Dat kan op verschillende wijzen: via de club, via de afdelingen, via landelijke lezingen of 
in masterclasses. Vanuit de landelijke groepen is een actieve stimulans naar de afdelingen om 
genregroepen op te richten. Deze groepen op afdelingsniveau worden gemonitord door de LG’s 
en daar waar nodig ondersteund.  
 
Samenwerking met “preferred suppliers” 
De Fotobond is door zijn omvang het grootste verband van fotografen in Nederland. Daarmee is 
deze organisatie ook voor partijen van buiten de bond een interessante partner. De tijd van 
lucratieve sponsoring in de fotografie ligt -helaas- achter ons, maar partnerschappen op het 
gebied van communicatie, informatie, markt, productie en deskundigheid gaan we met graagte 
aan. Ook bartering (bijv. beschikbaar stellen van prijzen voor wedstrijden, leveren van prints 
voor exposities) behoort tot de mogelijkheden. 
 
Zo is in de recente tijd al een goede band opgebouwd met de volgende partners, die allen in de 
ledenwinkel zijn te vinden met hun voordelen: 

 Van Duuren media (uitgever van fotografie-handboeken) 
 Photofacts Academy (uitgever van fotografie -videocursussen) 
 Pf en Focus (bladen voor professionals en amateurfotografen) 
 XPozer (printsystemen voor Fotografie) 
 Sigma: lenzenproeverijen 
 CameraNu: lezingen voor leden 

 
Cursus Fotoreflectie: 
Met de Fotovakschool is een aanzet gegeven tot de samenstelling van een nieuwe cursus 
fotoreflectie. Door de nieuwe contacten die we hebben opgedaan, zijn we in de gelukkige 
omstandigheid hierin een goede partner te hebben gevonden. Naar de inhoud, vorm, plaats en 
prijs wordt nog intensief gekeken, dus daarover later meer. 
 
Juryleergang beter in beeld: 
Een goede fotograaf verdient een goed opgeleid jurylid. Dat is het uitgangspunt voor een nieuwe 
aanpak van de juryleergang.  
Historisch is het nu eenmaal zo gegroeid, dat de juryleden binnen de Fotobond niet goed 
vindbaar zijn, onvoldoende in kaart zijn gebracht en de buitenwacht niet weet op welk niveau zij 
kunnen worden ingezet. 
Een geheel nieuwe opzet moet hierin verandering brengen. Zonder nu al te veel hierover uit te 
wijden, moet men denken aan indeling op verschillende niveaus, met daaraan gekoppeld de 
bevoegdheden en de daarbij behorende opleidingen.  
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4b: Bijgestelde begroting 2023 - 2024 
 
 

Werkelijk  begroting  begroting
2022 2023 2024

Clubleden 4.935 4.700 4.700
Pers. Leden 708 720 900
Eerste jaar, 10tjes leden 240 240

5.643 5.660 5.840
Contributie per lid
clubleden € 22 € 25 € 30
Persoonlijke  leden € 28 € 35 € 35

Contributies
Contributies clubleden 108.350 117.500 141.000
contributieopbengst 10tjes leden 
Contributies persoonlijke leden, inschatting 19.109 27.100 33.900

jaaropbrengst 127.459 144.600 174.900

 Publicaties
Opbrengst over foto's gesproken (60 x) 2.003 1.500 1.000
Verzendkosten publicaties en diversen -1.465 -750 -750

538 750 250
Subsidies en vergoeding uit jubileumpot 28.482 26.750 10.000
Totale baten 156.479 172.100 185.150

Landelijke activiteiten
In Beeld (2021 print, 2020 print en digitaal) 15.058 16.500 17.000

fotobond in Beeld digitaal 3.371 3.750 4.000
In the picture 2.820 4.500 4.500
Mailchimp 1.245 1.500 1.500
Bondsfotowedstrijd 7.288 6.500 7.000
Foto on line 880 1.200 1.200
Foto individueel 2.978 4.000 2.750
Foto Nationaal 2.829 3.800 4.000
Genre Wedstrijd 10.000 10.000
Audiovisueel, ten laste van voorziening 
taakgroepen

600 600

W&E diversen 2.918 1.000 6.050
TG Opleiding en sprekers, landelijk 
mentoraat

3.676 9.350 8.500

TG Verenigingsondersteuning 0 7.000 7.000
Landelijke groepen 1.782 1.000 2.000

44.844 70.700 76.100
Afdelingsactiviteiten
Bijdragen aan afdelingen 22.200 29.000 30.000
Mentoraten Clubs 5.750 4.000 4.000
Fotoclubs jubilea 1.600 1.000 1.000

29.550 34.000 35.000
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Werkelijk  begroting  begroting
2022 2023 2024

Automatisering (taakgroep webbeheer)
Website (en CMS) ontwikkeling 8.406 6.000 5.000
Website onderhoud 2.441 1.000 1.000
Website hosting 2.189 1.500 1.500
Multifunctioneel platform, ontwikkeling 2.818 1.000 1.000
Portal: ontwikkeling 441 1.000 1.000
Online ledenadminisrtratie 2.214 1.600 1.000
Wedstrijd- en Bespreek systeem: 
ontwikkeling

4.540 3.000 1.000

ITP automatisering 2.887 0 0
Facturatiesysteem onderhoud 592 0 500
Facturatie systeem: ontwikkeling 8.770 1.000 4.000
Diversen 1.696 2.000 0

36.994 18.100 16.000
Organisatiekosten
ALV 1.199 1.600 2.000
Bondsbestuur 1.465 1.600 2.500
Dagelijks bestuur (minus € 3600 in 2022) 12.037 13.500 14.000
Representatiekosten en onderscheidingen 0 600 600
Bestuur diverse kosten 3.823 2.000 2.000
Bondsbureau 2.075 3.500 3.500
Kosten administratie/verzekering 827 7.500 10.000
Bankkosten 550 600 600
Dag Fotodag (jaarlijks sparen) 2.000 2.000
Zoomvergaderingen 1.100 0 0
Diversen 2.000 2.000

23.076 34.900 39.200

Totale lasten 134.464 157.700 166.300

Saldo baten en lasten 22.014 14.400 18.850
Rekening houdend met tegenvallers -10.000 -10.000
Resterend saldo baten en lasten 22.014 4.400 8.850
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4c: Vaststelling Contributie 
 
De verhoging van de contributies is unaniem goedgekeurd op de ALV van april 2022. 
De tarieven, ingaande 1 januari 2023, worden daardoor: 
 
- clubleden   € 25,00 
- persoonlijke leden € 35,00 
 
Ter compensatie voor de clubs is tevens besloten om de € 10,00 die werd geheven voor de 
toename van het ledental, gemeten op twee opeenvolgende vaststellingsmomenten, 31 januari, 
af te schaffen. Daardoor betaalt de club in het 1e jaar niets voor nieuwe clubleden, die na 31 
januari worden aangemeld.  

 
 
 
 
 
4d: Verkiezing Kascontrolecommissie 
 
 
De kascontrole 2022 is uitgevoerd door Arjan Benders en door Ruud Slot, waarvoor dank. 
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Vergaderpunt 5: Verkiezing bestuursleden 
 
 
 
- De Algemeen Secretaris, Andries van Hooidonk legt op deze ALV, april 2023, zijn functie 
neer.  
 
- De Algemeen Penningmeester, Pieter Coenen, legt op deze alv, april 2023,  zijn functie neer.  
 
- De portefeuillehouder Fotografie, Tom Meerman, legt op deze ALV, april 2023, zijn functie 
neer. 
 
Kandidaten voor één van deze functies worden verzocht contact op te nemen met voorzitter Cora 
Sens, voorzitter@fotobond.nl    
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Vergaderpunt 6: Jaarverslagen 2022 
 
De Fotobond kent vier belangrijke Taakgroepen: Opleidingen en Sprekers (TG OS), Wedstrijden 
en Exposities (TG WE), Websitebeheer (TG Web) en de redactie van In beeld (Online) 
 
Ook zijn er 12 landelijke themagroepen, waarin leden van de Fotobond zich toeleggen op 
specifieke onderdelen van het fotografisch 'landschap'. Denk aan technieken en genres; ook de 
internationale fotografie en de Bondsmeesterklasse zijn ledengroepen van de Fotobond. 
 
Ter informatie van de leden van de Fotobond zijn de jaarverslagen over 2022 van een aantal 
Taakgroepen en Landelijke groepen hierna opgenomen. Ze zijn ter informatie aan de 
vergadering. 
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6a: Jaarverslag Taakgroepen 
 
6a1: Taakgroep Website-beheer: 
 
De taakgroep is in 2022 behoorlijk onder druk komen te staan. 
Zo werden de inschrijvingen voor onderdelen van het jubileum verwerkt via de website. 
Tevens trad Dick Jeukens af als voorzitter van deze taakgroep. Marcel van Balken treedt in 
zijn voetsporen, maar de technische kennis die Dick inbracht wordt gemist.  
Om zijn gemis te compenseren was extra automatisering nodig. De afhandeling van In-the-
picture verloopt nu grotendeels automatisch. Het is onder beheer bij de taakgroep Wedstrijden 
en Exposities, waar wedstrijdcoördinator Anton Verbeek de continuïteit bewaakt. 
Ook het vullen van de portfolio’s van de Landelijke Groepen is geautomatiseerd. Zonder 
technische tussenkomst kunnen nu foto’s in de albums worden opgenomen. 
 
Het Multimedia Platform, MMP, is opgeleverd en volop in gebruik. Op dit platform kunnen de 
leden hun evenementen opnemen. Deze evenementen worden vervolgens als een -tag- op de 
kaart van Nederland geplaatst. Als je daar op klikt verschijnt een omschrijving van het 
evenement. 
Dit systeem is recentelijk uitgebreid met de mentoren, juryleden en sprekers. Hierdoor is het 
eenvoudig om deze personen te vinden en benaderen. De mensen kunnen hun -eigen- informatie 
voortdurend bijwerken, waardoor er meerwaarde ontstaat ten opzichte van de lijsten die tot dan 
werden gebruikt en eens per jaar werden geactualiseerd. 
 
Er is nog steeds behoefte aan specialisten met de volgende expertise: 
- een Moderator, die zich gaat bezighouden met hetgeen op het Forum en op het MMP wordt 
geplaatst. De moderator zal ingrijpen als de teksten dat vereisen. 
- een Functioneel/Technisch beheerder, die de eisen en wensen van het bestuur kan 
vertalen naar UWKM en de voortgang van de ontwikkelingen kan begeleiden.  
 
Kandidaten, die één of meerdere van deze aspecten combineren zijn natuurlijk van 
harte welkom in het team. 
 
Een ander deel van de taken van Dick Jeukens was het onderhouden van de webpagina’s van de 
Landelijke Groepen en de Afdelingen. 
Alle groepen en afdelingen hebben een webbeheerder benoemd, die via cursussen van Dick nu in 
staat zijn om voor hun groep de webpagina’s te onderhouden. 
 
Namens de taakgroep 
Andries van Hooidonk 
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6a2: Taakgroep Wedstrijden en Exposities: 

 
Jaarverslag 2022 
 
Bij aanvang van het jaar bestond de taakgroep uit de volgende leden: 
Gert Wildering   voorzitter/ coördinator BondsFotowedstrijd 
Andries van Hooidonk secretaris 
Frans Albers   coördinator Foto Nationaal 
Rob Gerritsen   coördinator Foto Individueel 
Anton Verbeek   coördinator Foto Online 
André Hartensveld  coördinator Audio Visueel 
 
Voor Frans Albers was dit het laatste jaar dat hij deel uitmaakt van de Taakgroep en zijn 
opvolger, Peter Willemse, heeft dit jaar zijn inwerkperiode als coördinator en heeft de 
vergaderingen van de Taalgroep bijgewoond. 
 
2022 was ook het jaar dat, met uitzondering van Audio-Visueel en Foto Nationaal, de wedstrijden 
een andere opzet kregen. Hiermee hopen we de belangstelling voor deelname en de openbare 
besprekingen te vergroten. De wijzigingen waren aanzienlijk. 
 
Bondsfotowedstrijd: 
Het accent is weer op de clubs komen te liggen, waar het in voorgaande jaren vooral de 
individuele foto’s waren die het beeld bepaalden bij de bespreking, zijn het nu de 
clubinzendingen geworden. Nu kunnen ook clubs die anders buiten beeld gebleven zouden zijn, 
geselecteerd worden om besproken te worden in de ochtendsessie. 
 
Foto Online: 
Het aantal is van 3 naar 2 teruggebracht en er is verschil gemaakt bij de inschrijving; fotografen 
met een kwalificatie kunnen niet meer deelnemen aan het deel dat bestemd is voor de overige 
leden van de fotobond. Voor de leden met een kwalificatie is er het themadeel, op deze manier 
blijven voor iedereen voldoende mogelijkheden tot scoren voor het rankingsysteem. 
 
Foto Individueel: 
Het aantal is van 1 naar 2 gebracht en beiden worden op één dag in een openbare sessie 
besproken en vind de prijsuitreiking plaats. 
De eerste wedstrijd is als gebruikelijk, de tweede kent een genre of thema dat jaarlijks door de 
coördinator vastgesteld wordt. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan meer diepgang in 
de wedstrijd en komen ook genres als documentair en storytelling in de agenda. 
 
Foto Nationaal: 
Gelet op de onzekerheid rond de covid pandemie is gekozen voor dezelfde opzet als in 2021, dus 
geen openbare bespreking, maar een videostream.  
 
De nieuwe aanpak van de wedstrijden bleek hier en daar wat onwennig, maar de indruk is goed. 
 
Gert Wildering 
Voorzitter Taakgroep Wedstrijden  
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6a3: Taakgroep Opleidingen en Sprekers: 
 
Jaarverslag 2022 
 
Bij aanvang van het jaar bestond de taakgroep uit de volgende leden: 
Louis Visseren 
Ton Dirven 
Monique de Zwart 
 
Bas Berkhout heeft onverwacht moeten stoppen met zijn werk voor de taakgroep en hiervoor is 
Gert Wildering als voorzitter a.i., evenals Theo Bijker en Marie Wielders kort voor aanvang van 
het jaar in de groep gekomen, en kon er weer van een volledige bezetting gesproken worden. De 
situatie leidde er toe dat er vooral op voortzetting van de ingeslagen wegen werd ingezet, de 
helft van de groep was immers nieuw in de materie en moest zijn/haar weg nog vinden.  
  
De reguliere onderwerpen werden wel opgepakt en gestart, waarbij opgemerkt dat het reguliere 
mentoraat te weinig inschrijvingen had en daarom is gestaakt. De voorbereidingen voor het 
documentaire mentoraat hebben gewoon voortgang kunnen vinden.  
Daarnaast is het “individueel mentoraat” geïntroduceerd, maar moet zijn plek nog vinden. 
 
Fotoreview is weer gedaan na de presentatie van Foto Nationaal en was succesvol. 
Gezien de ontwikkelingen binnen de Fotobond is de platform werkgroep on hold gezet en het 
meerjarenplan opgeschort. 
 
In het verleden waren er zorgen over het verjongen en op peil houden van het mentoren-
bestand. In de praktijk van het afgelopen jaar konden deze zorgen worden weggenomen. Er 
traden 3 nieuwe mentoren toe, die via de standaard procedure konden worden toegelaten. Het 
besluit om mentor te worden werd vaak genomen na door een bestaande mentor op de 
mogelijkheid te zijn gewezen.  
 
Het DB is de mogelijkheid aan het onderzoeken de cursus fotoreflectie in enige vorm weer te 
initiëren, voor de taakgroep is het afwachten in hoeverre en wanneer zij hierin betrokken gaan 
worden.  
 
Voor de cursus audio-video bleek tijdens de mentoren-dag weinig animo en de noodzaak word 
nader bekeken. 
De mentoren-dag van 10 december had een wat verrassend verloop, de ene spreker was het 
vergeten, de andere was ziek geworden. De uiteindelijke vervangster van de laatste, Liza 
Wolters, bleek een zeer boeiende spreekster die de zaal tot een uitermate interessante discussie 
wist te brengen. Zij was er ook de oorzaak van dat de dag, die behoorlijk de mist in leek te gaan, 
toch als succesvol gezien mag worden.  
 
Gert Wildering 
Voorzitter a.i. 
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6a4: Fotobond In Beeld     
 

               wim broekman, tekst & fotografie, boomstraat 43-a, 1015 LB amsterdam 
              tel. 020 – 625 6038 / 06 – 149 71 337 / e-mail fotobroekman@online.nl   
 
 
 
(Jaarverslag) 
 

Magazine In Beeld in 2022 
 

Het afgelopen jaar was opnieuw ongebruikelijk voor de redactie, maar heel anders en gelukkig 
positiever dan 2021. Het meest zichtbaar was dit in een drastisch vernieuwd uiterlijk van het 
blad via een andere drukker. De vormgeving werd veel ‘luchtiger’, met meer wit, toch grotere 
foto’s en grafisch levendiger teksten.  
De nieuwe versie werd algemeen enthousiast ontvangen, de redactie kreeg slechts positieve 
reacties. Achter de schermen was het iets meer werk, maar dat was overkomelijk.  
Voor de redactie prettiger was dat de print- en online-edities nu tegelijk en in dezelfde frequentie 
verschijnen, elk 4x per jaar. De Online editie biedt wat extra’s, zoals meer en grotere foto’s per 
artikel, dus feitelijk mooier bij een grotere omvang. Bovendien verliep de communicatie tussen 
redactie en vormgeefsters uitstekend. Aan de resterende kleine problemen proberen we telkens 
iets te verbeteren. 
 
Ook ongebruikelijk was het feit dat het Dagelijks Bestuur in elk nummer 4 pagina’s liet verzorgen 
door de jubileumcommissie, buiten de redactie om, volledig gewijd aan alles rond het 100-jarig 
jubileum. Dat was logisch en moest wel, maar had wel tot gevolg dat enkele redactionele 
plannen of rubrieken tijdelijk op de plank bleven liggen. Lastig was ook dat reeds gepubliceerde 
data door de naweeën van de corona pandemie moesten veranderen. 
 
De jaarlijkse fysieke redactievergadering vond plaats in aanwezigheid van de Dagelijks 
Bestuursleden Cora Sens en Marcel van Balken, maar door omstandigheden hebben de 
uitwerking en consequenties helaas vertraging opgelopen. 
De inbreng van de nieuwe redacteur Diana Bokje was meteen verrijkend. 
 
We blijven ons verheugen over de grote betrokkenheid van de lezers, o.a. blijkend uit de talrijke 
inzendingen voor het thema-artikel. Uit de reacties blijkt dat ‘papier’ ook in 2022 meer reacties 
opleverde dan ‘online’. Dat sloeg nog niet om nu beide edities geheel zijn vernieuwd en wat 
losser van elkaar staan. 
 
Wim Broekman, hoofdredacteur 
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6a5: Taakgroep Verengingsondersteuning     
 
n.v.t.  
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6b: Jaarverslag Landelijke Groepen 
 
 

 
 
6b1: Camera Natura 
 
 
Jaarverslag Camera Natura 2022 
 
2022 was weer geen slecht jaar voor Camera Natura.  Het ledental staat momenteel op 36. 
Er komen ook (voor onze begrippen) meer jonge leden bij (onder de 50). 
 
Wij houden nu 2 keer per jaar ballotage. Niet omdat wij om leden verlegen zitten, maar omdat 
het wat meer mogelijkheden geeft aan geïnteresseerden én omdat het voor de 
ballotagecommissie wat beter te verwerken is. 
 
Wij zijn met onze doelstellingen iets soepeler geworden als het in de foto gaat om “menselijke 
invloeden”.  Het is namelijk buiten een paar specifieke onderwerpen bijna niet mogelijk om in 
Nederland natuur te fotograferen, volledig zonder menselijke invloeden.  
Zoals altijd al was blijft de fotografie op één staan en komt het natuurlijke deel op een goede 
tweede plaats. 
 
De bijeenkomsten worden nog steeds redelijk goed bezocht en voor de maandelijkse digitale 
bijeenkomst heeft zich een min of meer vast groepje gevormd van een stuk of twaalf leden, die 
er bijna iedere keer bij zijn en een wat grotere groep die vaker niet mee doen. Wij proberen hier 
natuurlijk verandering in te brengen. 
 
Een nieuwigheidje bij onze reguliere bijeenkomsten is de 10- minutenpresentatie. Bij iedere 
bijeenkomst krijgt een lid die zich daarvoor vooraf heeft opgegeven in ongeveer 10 minuten wat 
meer van zijn/haar eigen fotografie te laten zien, die niet over natuur hoeft te gaan, maar dat 
mag natuurlijk wel. Er is altijd veel animo om op deze lijst te worden gezet. 
 
Verder is het besturen van de club een steeds kleiner probleem aan het worden; er zijn bijna 10 
leden die soms los en soms vast wel iets voor de club willen doen. 
Verder gaat alles zijn gangetje.  
 
M.vr.gr. 
 
Andre van Stijn 
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6b2: Landelijke  Groep Audiovisueel verslag 2022   
  
 
De groep bestond per 30-12-2022 uit 12 actieve leden. 2 leden hebben opgezegd 1 lid afgehaakt 
wegens gezondheid en ander lid ontbrak het aan inspiratie.  
 
2 Nieuwe nieuwe/oud leden zijn toegetreden en d.m.v. thuisballotage beoordeeld, dat was hun 
wens. Voor de eerste maal hebben we het certificaat uitgereikt voor het met succes voltooien 
van  de ballotage. 
 
In februari hebben we onder restrictie van het C19 virus, de draad van 2 jaar bijna geen 
bijeenkomsten weer op gepakt, 4x kwam de groep in 2022 in Maartensdijk bij elkaar. 
 
Tevens hebben we met 3 leden deel genomen aan het feest van 100 jaar Fotobond in de 
Prodent-fabriek in Amersfoort.  Aan velen hebben we onze mooie hobby uit mogen leggen in 
woord en beeld. 
 
AV-online 2023 hebben we weer opgestart en afspraken gemaakt voor de 
Landelijk Dag AudioVisueel op 18 maart 2023.  
 
We blijven actief de hobby promoten voor uitbreiding van de Landelijke Groep AV.  
Dat doen we via de website van de Fotobond en eigen website met alle actuele informatie. 
Maar ook tijdens de landelijke AV-festivals houden we mogelijke talenten nauwlettend in de 
gaten. 
 
Nieuwe leden of geïnteresseerden kunnen zich melden bij de coördinator. Of aanmelden met het 
formulier <aanmelden> te downloaden vanaf de website via de LGAV.  E-mail : 
aw.hartensveld@gmail.com    
Voor meer informatie over de AV- groep kijkt u op  https://avgroep-fotobond.jimdo.com/. 
 
Rozenburg ZH 
18 febr. 2023 
 
Coördinator Landelijk Groep AV 
André Hartensveld. 
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6b3: Landelijke Groep Creatief: 
 

 
 
Jaarverslag Landelijke Groep Creatief over 2022  
 
De bijeenkomsten 
Opnieuw was er invloed door Covid-19. Het bestuur van de Fotobond besloot hun landelijke 
feestdag (100 jarig bestaan) te verplaatsen van 12 maart naar 14 mei. Eind 2021 hadden we deze 
dag al besproken en verschuiving was niet mogelijk. Onze bijeenkomst, ook in Amersfoort, konden 
we, dank zei een aangepaste dagindeling door laten gaan. De leden konden een deel van de 
feestdag bezoeken en de aangekondigde presentaties werden verzorgd.  
Opnieuw waren de presentaties inclusief lunch in de Fontienkerk te Amersfoort. Tijdens de drie 
fysieke bijeenkomsten waren er gemiddeld 14 leden van de 19 (deels 20) aanwezig.  
 
Het 100 jarig bestaan 
Twee leden verzorgden een presentatie bij de: “Tribute to Colour Heerhugowaard” die veel 
waardering kreeg. 
Tijdens de Feestdag in de: “Prodent fabriek” verzorgde één van de leden een presentatie over  
“Landschapsfotografie, maar dan op zijn manier” 
Ook was er ’s middags een tafel waar men voorbeelden kon zien en informatie kon vragen over 
onze creatieve werkwijze. 
   
Bestuur en leden 
In 2022 is het aantal leden, 20 stuks, met 2 leden verminderd. We starten in 2023 dus met 18 
leden en staan open voor nieuwe leden maar hanteren wel een ballotage. Er waren in 2022 geen 
kandidaat-leden. 
Het bestuur van de groep ligt sinds april 2022 in handen van drie leden. De coördinator, een 
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Hierdoor is de groep minder kwetsbaar als er 
onverwacht iemand wegvalt die een leidende taak heeft. 
 
De foto presentatie en de website van de groep  
De presentatie van de foto’s op papier werd ook in 2022 buitengewoon gewaardeerd door de 
deelnemers. Het gebruik van de beamer bij het tonen van de beelden is nuttig en ondersteunt de 
informatie die de maker geeft bij zijn foto’s. De echte kwaliteit is pas goed zichtbaar als de leden 
hierna de foto’s op de hand bekijken en bespreken met de maker. 
De website van de groep biedt de mogelijkheid om later het werk nog eens terug te zien en 
commentaar toe te voegen. Daarnaast is er een gesloten deel van de website waar men vragen, 
experimenten, voorbeelden e.d. kan laten zien en men om ondersteuning kan vragen. 
 
Coördinator Jan Vogelzang  
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6b4: Landelijke Groep Documentaire Fotografie: 
 
 

 
  

Jaarverslag 2022  
  

De LG DocuFoto bestaat sinds 1995 en we zijn nu met 36 leden.  
  
Het jaar is begonnen nog onder invloed van Corona, daarom zijn er een aantal Zoom Sessies 
gehouden.  
  

 
  
15 januari 2022           5 februari 2022  
  
Bijeenkomsten kon op gegeven moment weer en op 9 april zijn we bij elkaar gekomen in De Bilt.  
  
We hebben ons 25 jaar jubileumfeest nog van 2020, eindelijk kunnen vieren op die dag.  
Ramon Mangold is uitgenodigd voor een presentatie, leden hebben foto’s meegenomen om te 
bespreken, en we hebben daarna nog feestelijk geborreld met elkaar wat erg leuk was na zo’n 
lange periode elkaar niet kunnen ontmoeten. Ook zijn bestuursleden van de Stichting Joop van 
de Wetering erbij geweest, we hebben ons boek officieel kunnen overhandigen.  
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De volgende bijeenkomst was op 24 september in De Bilt. Frans Buitendijk heeft de bijeenkomst 
begeleid, de coördinator was in het buitenland. Alles is goed verlopen.  
   
Twee leden van de groep zijn geaccepteerd voor Foto Nationaal:   

 
  
De Ballotage was op 19 november, 6 mensen hebben ingezonden.   
  
De foto’s zijn van tevoren door alle leden digitaal bekeken, om alvast een oordeel te kunnen 
maken. Op de dag zelf zijn de afgedrukte foto’s besproken en heeft de groep samen de 
beslissingen genomen als de balloterende toegelaten kon worden. Twee personen zijn erbij 
gekomen. In de middag gedeelte hebben we weer onze eigen afgedrukte foto’s besproken met 
elkaar met een timer van 8 min pp. Dit werkt goed.  

  
   
  
  
  
         Ballotage 19e november  
  
Wil Vrancken, onze eerste coördinator van 1995 – 2002 
stopt met onze groep omdat ze slechter ter been is 
geworden. We hebben een grote bos bloemen laten 
bezorgen voor haar.  
  
Harry Sikkenk is weer bij de groep gekomen na een 
aantal jaar.  
  
Wim Poland is nog steeds onze penningmeester.  
  

We sluiten het jaar met 38 leden.  
  
Carol Olerud FRPS 
Coördinator LG DocuFoto  
februari 2023  
  
www.carololerud.com   
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6b5: Landelijke Groep FIAP: 
 

Internationale activiteiten –  
FIAP 2022  
 
 
In 2022 heeft de Landelijke Groep FIAP vier bijeenkomsten georganiseerd.   
Het aantal leden van de Landelijke groep FIAP bleef stabiel, te weten op 25.   
    
Maar liefst 11 fotografen hebben in 2022 een FIAP-onderscheiding aangevraagd en gekregen, te 
weten:  
AFIAP (Artist)   Gerda Hanemaaijer EFIAP/brons  Leonardus Buijs  
AFIAP (Artist)         Rudi Fonteijne EFIAP/brons  Annemarie Vermaat 

EFIAP (Excellence)   Claudia van Zanten EFIAP/silver  Gilbert Bieshaar  

EFIAP (Excellence)  Karine van der Werf EFIAP/platinum  Chris Stenger  

EFIAP (Excellence)   Jim van Iterson EFIAP/d3  Max van Son  

EFIAP (Excellence)  May Pommé     
  

17th FIAP WORLD CUP voor clubs 2022  
In 2022 organiseerde de FIAP weer de jaarlijkse World Cup voor (internationale) fotoclubs.  
Het aantal deelnemende clubs bedroeg maar liefst 224 uit 48 verschillende landen.   
Zes Nederlandse fotoclubs hebben dit jaar deelgenomen te weten: FK Polderlicht (plaats 66), FK 
Echt (plaats 126), LAFV (plaats 127), FC Haarlem (plaats 198), FG Zoetermeer (plaats 202) en 
FG Tegenlicht (plaats 210).  
  

FIAP Colour Nature Biennial 2022  
De Nederlandse inzending aan de FIAP Colour Nature Biennial scoorde een mooie 10e plaats met 
een Honorable Mention. De inzending bestond uit 20 fotowerken met als thema ‘Birds in Flight’. 
Alle individuele foto’s scoorden 8 punten of hoger en gelden daarmee als een officiële FIAP 
acceptatie.  
  
De Landelijke FIAP Groep is 4x bijeen gekomen in Nieuwegein. Toetreden is mogelijk met een 
FIAP onderscheiding of in het bezit van één of meerdere FIAP-acceptaties in een erkende 
fotosalon. Doelstelling van de groep is Internationale fotowedstrijden en -salons bij leden van de 
Fotobond te promoten.   
  
Informatie over FIAP, o.a. de wedstrijden, staat in het voor iedereen gratis te downloaden 
kwartaalblad ‘FIAP Nieuws’. Veel informatie is te vinden op de site van de Fotobond 
www.fotobond.nl onder ‘Wedstrijden’ > FIAP’ en bij ‘Landelijke 
groepen > FIAP’.  
  
Marcel van Balken MFIAP EFIAP/d3 MPSA BMK U-FB  
Coördinator Landelijke groep FIAP  
FIAP Liaison Officer Fotobond  
  
20 februari 2023  
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6b6: JAARVERSLAG: BondsMeesterKlasse, BMK 2022 
 
De fysieke bijeenkomst op 19 januari 2022 hebben we helaas weer moeten annuleren ivm de 
Covid 19 lockdown, daarvoor in de plaats is op 8 februari een ZOOM bespreking georganiseerd, 
daarbij waren 19 inzendingen en 26 deelnemers. 
In maart was gelukkig alles weer normaal en konden we de jaarlijkse ballotage organiseren. Ook 
de jaarlijkse lezing in mei en de resterende drie fysieke bijeenkomsten konden gewoon doorgang 
vinden. De opkomst tijdens de fysieke bijeenkomsten was lager dan we voor Covid gewend 
waren, eerst rond de 20 personen, maar dat liep gelukkig op tot boven de 30 personen in 
november 2022. 
 
BMK Ballotage 
 
Dit jaar hebben we de ballotage voor het eerst in Museum Hilversum georganiseerd. De aanpak 
verschilde met voorgaande jaren enigszins. De inzenders zaten in het museum verspreid samen 
met een jurylid om een toelichting op het ingezonden werk te geven, daarbij konden bezoekers 
van het museum toekijken en luisteren. De inzenders konden met een rondleiding mee in het 
Museum geleid door de directeur die een toelichting gaf op de foto’s die bekroond waren met een 
Zilveren Camera, die op dat moment in het Museum tentoongesteld werden. 
 
De juryleden bij de BMK-ballotage 2022 waren: 
 
Anaïs Lopez (beeldend kunstenaar, fotograaf en verhalenverteller) 
Veronique Jansen  (fotograaf en communicatie adviseur  van Museum Hilversum) 
Rob Moorees (fotograaf, docent, schrijver en curator Spaarnestad Photo) 
 
Er zijn 16 aanmeldingen voor de ballotage binnengekomen. In de preselectie zijn er  2 
afgevallen. De overgebleven 14 personen hebben het geprinte werk kunnen toelichten bij één 
van de juryleden in Museum Hilversum. 
Na de toelichtingen hebben de juryleden, in bijzijn van de coördinatoren, overlegd aan wie het 
BMK predicaat, dan wel het kandidaat BMK predicaat toegekend werd en wie niet toegelaten 
werden. 
 
Het BMK predicaat is toegekend aan: 
 
Marcel van Balken 
Willy Bomert 
Jan Harting 
Magda Korthals 
 
Het kandidaat BMK predicaat is toegekend aan: 
 
Bert Peerboom 
Adriaan de Roode 
 
Door de Covid periode zijn er duidelijk minder aanmeldingen voor de ballotage. 
Ter vergelijking:  2020 - 33 aanmeldingen (vlak voor de Covid uitbraak) 
                           2021 - 30 aanmeldingen (digitaal) 
                           2022 - 16 aanmeldingen (Museum Hilversum) 
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Het aantal BMK leden ligt vrij stabiel rond de 85 personen, waarvan ongeveer de helft regelmatig 
op de bijeenkomsten in De Bilt komt. Het aantal kandidaat-leden varieert per jaar, afhankelijk 
van het aantal dat door de ballotage komt. De kandidaat-leden mogen maximaal 2 jaar lid 
blijven van de BMK gespreksgroep.                         
 
Lezingen 
 
Op zaterdag 21 mei 2022 hebben Hans van der Meer en Eric Kampherbeek een lezing over hun 
werk gegeven. Hans van der Meer, bekend van zijn voetbalveldjes, gaf een boeiend overzicht 
van zijn werk. Daarin liet hij beelden zien uit oa de series Minor Mysteries, the Netherlands – Off 
the shelf, Time to Change. 
Eric Kampherbeek, visual artist, gaf een interessante toelichting op zijn fotowerk Jalan Raya Pos, 
een fietstocht op Java op zoek naar het koloniale verleden. 
 
Website 
In december is er een cursus Wagtail geweest, sindsdien onderhouden we zelf de BMK website.  
Dit werkt veel efficiënter, we kunnen nu kleine wijzigingen direct doorvoeren. 
 
Jeanette Kamberg 
Coördinator LG BMK 
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6b7: Jaarverslag van de landelijke portretgroep 2022  
  
2022 is een jaar geweest na twee jaren met corona beperkingen. Overheidsregels die het 
niet alleen lastig maakten om samen te komen, maar het ook vrijwel onmogelijk maakten om 
in een geënsceneerde situatie mensen te fotograferen.  
De remote shoots die in de corona periode werden aangeboden waren nimmer een serieuze 
vervanging van de live fotografie. 
 
Opvallend was dat in 2022, ondanks versoepelingen van corona regels, de model- en 
portretfotografie traag op gang leek te komen. Mogelijk speelde risicomijdend gedrag bij 
zowel modellen als fotografen een rol.  
 
Gelukkig kon de portretgroep wel weer live bijeenkomsten houden met de mogelijkheid om van 
dichtbij “papieren” foto’s te zien. 
We kwamen viermaal bij elkaar in een hotel vlakbij station Amersfoort. Daarnaast hadden we 
enkele digitale bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers. 
 
De portretgroep had eind 2022 15 leden. Het verloop was als volgt: 
per 1 januari   19 
gestopt    -5 
overleden    -2 
kandidaat    6 
afgewezen  -3 
toegelaten      3 
 
per 31 december  15 
 
Met ingang van het jaar 2023 komen we bij elkaar in de Fonteinkerk, Amersfoort. 
 
Coördinatoren 
Richard Janssen 
Ton Dirven 
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6b8: Jaarverslag over 2022 van de Landelijke Groep Analoge en Hybride Fotografie 
 
Samensteller: Franklin Annink, coördinator 
 
Organisatie 
Door het overlijden van de coördinator, Hans de Bruijn, heeft Franklin Annink deze taak 
overgenomen. Hans de Ru neemt de taken van de penningmeester waar. Voorlopig wordt het 
aanstellen van een nieuwe penningmeester uitgesteld wegens de geringe activiteiten die dit met 
zich mee brengt in de huidige situatie. 
Er is een bankrekening beschikbaar voor het beheren van de aanwezige fondsen. Deze bestaan 
momenteel uit ruim €400. Er zal in 2023 een contributie van €20 gevraagd worden aan de leden, 
welke aangewend kan worden voor het organiseren van exposities en workshops. Op dit moment 
hebben we de beschikking over een kosteloze vergaderruimte van een van de leden. 
 
Leden 
Eind 2022 bestond de groep uit 14 leden, plus een nieuwe aanmelding die in 2023 zal meedraaien 
om vervolgens lid te worden. 
Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde 
leden. Toch zijn er ook in 2022 weer een aantal leden toegetreden welke een interessante bijdrage 
leveren aan onze diversiteit. Hiermee blijft min of meer het aantal leden stabiel. 
 
Ontwikkeling van de groep 
De groep kent sinds enige jaren geen ballotage en heeft daarvan een positief effect in ledengroei 
en ontwikkeling van de leden ondervonden.  
Samenvattend kan vastgesteld worden dat de trend naar hybride technieken zich doorzet. Er is 
veel uitwisseling van technische kennis, en toetreding van leden met een beginners status die de 
analoge wereld nooit hebben gekend is geen uitzondering. Een doelstelling van de groep om kennis 
van de analoge technieken over te dragen wordt zo concreet gerealiseerd. 
 
Bijeenkomsten. 
Een viertal reguliere bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar meegebracht werk werd 
besproken. 
 
Exposities 
In dit verslagjaar is er geen expositie georganiseerd. 
 
Excursies 
Excursies zijn er dit jaar niet geweest 
 
Overige activiteiten 
Nadat het aantal bijeenkomsten in 2021 nagenoeg nihil was, werden er onderling gemaakte foto’s 
uitgewisseld. Vanaf 2022 zijn de bijeenkomsten weer opgestart. Er hebben een tweetal activiteiten 
buiten groepsverband plaatsgevonden; een workshop om het alternatieve Kallitype process samen 
uit te proberen en een pinhole fotosessie in Amersfoort. Deze evenementen vielen zo in de smaak 
dat we hebben afgesproken in 2023 meer workshops over alternatieve processen te organiseren. 
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6b9: Landelijke Groep Sport: 
 
Landelijke Groep Sportfotografie. 
Jaarverslag 2022 
Door: Ton Thomassen 
De Landelijke Groep Sportfotografie is drie jaar geleden opgezet, en telt momenteel ca. 20 leden. 
 
Sportfotografie, dat is toch geen kunst? In de dubbele betekenis van het woord. Nou, doe het 
dan maar eens. Het speelveld is onbegrensd: alle soorten sport komen aan bod, van amateur- 
tot profsport, of zoals iemand het uitdrukte: van babyzwemmen tot triathlon voor 100-jarigen en 
alles daartussen. 
Sport doen, sport kijken én sport fotograferen; een mooiere combinatie voor vrijetijdsbesteding 
is toch niet denkbaar?  
Het mooie is dat de leden elk zijn of haar favoriete sporten heeft. En iedereen fotografeert op 
een eigenwijze manier. Techniek speelt een belangrijke rol voor het vastleggen van een 
haarscherp beeld of juist bewust met bewegingsonscherpte om de snelheid te benadrukken. Een 
wedstrijd of een training; in kleur of juist zwart/wit getoond. Beelden die je niet snel in de krant 
zult tegenkomen, de nieuwswaarde is ondergeschikt aan de kunstzinnigheid. 
Vooral esthetiek, actie, dynamiek en de strijdlust spatten vaak van het beeld, maar de foto’s 
tonen ook de concentratie vooraf, een valse start of een ander bijzonder moment tijdens een 
sportwedstrijd. 
 
Het doel van de Landelijke Groep Sportfotografie is om elkaar fotografisch te stimuleren en 
inspireren en kennis te laten maken met andere, soms onbekende sporten. Dit doen we door 
elkaar uit te nodigen liefst met een perskaart of accreditatie bij zijn of haar favoriete sport en 
individueel of met elkaar op pad te gaan om te fotograferen. Minimaal eens per kwartaal komen 
we fysiek of door de coronapandemie digitaal bij elkaar om de sportfoto’s kritisch doch 
opbouwend met elkaar te bespreken. Daarbij geven we elkaar tips hoe de foto eventueel 
verbeterd zou kunnen worden.  
Hoewel ieder een eigen niveau heeft, is natuurlijk het streven om steeds beter te worden en om 
topsportfoto’s te maken. Een tweede doel van LG Sport is om Sportfotografie op de 
‘Fotobondskaart’ te zetten door hoge kwaliteit sportfoto’s in te sturen bij fotowedstrijden. 
 
Enkele punten uit de activiteiten van afgelopen jaar: 
–  op 14 mei hebben we deelgenomen aan de viering van het 100 jarig jubileum met de 
presentatie van een aantal foto’s 
– We hebben een bijdrage geleverd aan het jubileumboek en de jubileumkrant 
– Op 29 mei organiseerden we een landelijk evenement, met presentaties, fotobesprekingen, zelf 
fotograferen en een heleboel gezelligheid. 
– Op 2 oktober gaven we een presentatie bij de regio-dag in Veldhoven onder de titel Focus on 
Sport 
– Op zondag 25 september 2022 waren we te gast bij de Triatlon in Alphen aan de Rijn. 
Met zes fotografen mochten we  alles fotograferen, op en langs de baan, vanuit een meevarende 
boot op het water. Met de neus er bovenop. En bovenal veel gezelligheid en gastvrijheid. 
– We hielden een drietal ZOOM bijeenkomsten op 9 juni, 11 augustus en 1 december 
– Bij wedstrijden vielen we in de prijzen. Adriaan de Roode werd kandidaat BMK lid en Ton 
Thomassen bereikte de finale ronde van 13 series bij Foto Nationaal. 
 
Ton Thomassen, 
Coördinator LG Sport  
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6b10: Landelijke Groep Dronefotografie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 januari 2022 had de l.g. dronefotografie 4 leden. Na een artikel in "In Beeld" hebben zich 
nog 7 mensen aangemeld. Eén lid heeft nadien opgezegd zodat het ledenbestand op 31 
december 2022 bestond uit 10 leden.  
 
Op 3 mei hebben we met 3 leden een fysieke bijeenkomst gehad.  
Op 27 juni en 1 november hadden we een zoom-bijeenkomst waaraan 10 leden deelnamen. 
Tijdens die laatste zoom-bijeenkomst is besloten om een clubmentoraat aan te vragen bij de 
Fotobond. Met als doel de drone-fotografie bij de leden op een hoger plan te tillen. Door de drone 
niet alleen te gebruiken om te fotograferen vanaf een hoger standpunt, maar een eigen beeldtaal 
te ontwikkelen die louter registratie ontstijgt.   
 
Bondsmentor Ruud Gort is bereid gevonden om dat mentoraat op zich te nemen. 9 Leden van de 
groep hebben aangegeven aan het mentoraat deel te willen nemen. Omdat de leden verspreid 
over het hele land wonen, is in overleg met Ruud Gort overeen gekomen om het mentoraat in 4 
online-sessies te doen, en een laatste fysieke afsluiting op een nader te bepalen locatie ergens in 
het land.  
De eerste mentor-avond heeft op 29 november plaats gevonden. Er is afgesproken om een 
interval van ongeveer 2 maanden tussen de sessies te houden. Omdat er in de wintermaanden 
door de slechte weersomstandigheden nauwelijks met de drone kon worden gevlogen is besloten 
om de tweede sessie te houden op 21 maart 2023.   
 
Van de Fotobond is een subsidie voor het mentoraat ontvangen van € 250,-.  
 
Op zondag 2 oktober 2022 hebben Dick Mandemakers en Bart Smulders namens de L.G.D.f. een 
informatie-stand bemand op de jubileumdag van de Fotobond afdeling zuid in Veldhoven.  

Bart Smulders, 
Coördinator LG Drone-fotografie 
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6b11: Landelijke Groep Architectuur: 
 
 
Ledenbestand. 
De groep begon het jaar 2022 met 25 leden. Gedurende het jaar zijn er zes leden bijgekomen. 
Maar eveneens zes leden hebben de groep verlaten. Het ledental staat daarmee op 1 januari 
2023 op 25. 
 
Activiteiten 
Omdat de reistijden voor een aantal leden aanzienlijk zijn, is besloten, als proef, een jaar 2 on-
line en twee fysieke bijeenkomsten te organiseren.  
Volgende activiteiten werden georganiseerd: 

 De geplande bijeenkomst van 8 januari werd, door Covid gedwongen, online gehouden. Er 
werd veel boeiend werk getoond. Bijgevolg duurde de bespreking langer dan voorzien. De 
evaluatie heeft geleid tot afspraken over een volgende on-line bijeenkomst. 

 Op 26 februari is een fotowandeling door het centrum van Almere gehouden.  
 Op 9 april was de groep in het centrum van Utrecht bijeen voor het bespreken van prints 

en voor een fotowandeling in en rond de binnenstad. 
 Op 23 juli is weer een on-line fotobespreking gehouden. Uit de evaluatie van deze 

bespreking kwam heel duidelijk naar voren dat on-line geen bevredigend alternatief is 
voor een werkelijke bijeenkomst. Er wordt verder afgezien van een Zoom-abonnement. 

 Op 3 september heeft de groep het centrum van Eindhoven en Strijp bezocht en 
gefotografeerd. 

 Op 29 oktober hebben we in Utrecht foto’s besproken. 
 Tenslotte hebben we op 10 december een bezoek gebracht aan het museum Het Schip in 

Amsterdam en een rondleiding gevolgd langs de vele Amsterdamse School complexen in 
de omgeving. 

 
Website 
We maken gebruik van een eigen, besloten website om werk uit te wisselen en te 
becommentariëren. 
 
Fotobond 

 De gespreksgroep heeft bijdragen geleverd aan het jubileumboek, aan de jubileumkrant 
en aan het ALV-boekje van de 100-jarige Fotobond. 

 De groep was vertegenwoordigd bij de uitreiking van het predicaat Koninklijk aan de 
Fotobond en bij de bijeenkomsten van het DB van de Fotobond.  

 
 
Jim van Iterson, 
Coördinator LG Architectuur 
  



 
ALGEMENE LEDENVERGADERING april 2023 
 

0_ALV boekje 2023-04-22_V1.0.docx          Pagina 54/55 
 

6b12: Landelijke Groep Smartphone: 
 
Ledenaantal: 
Januari 2022: 7 
Verloop van leden: wisselend, er zijn een aantal leden bijgekomen en een aantal leden weer weg 
gegaan. Ledenaantal per feb 2023: 11 
Leden zijn weggegaan ivm privé drukte of omdat online bijeenkomsten niet aanspraken. 
 
Bijeenkomsten: 
We hebben 6 online bijeenkomsten gehad die elk een wisselend thema hebben gehad. Elke keer 
is er door 1 lid een thema bedacht voor de bijeenkomst. Zo hebben we foto’s gemaakt en 
besproken rondom lomography, spreekwoorden met “Appel”, alledaagse dingen (spontane 
foto’s), en double exposure, zomerfoto’s.  
Iedere bijeenkomst hadden we een wisselende voorzitter van de avond en een notulist.  
 
Ook hebben we voor het eerst met elkaar geëxposeerd en elkaar daarbij voor het eerst in het 
echt kunnen ontmoeten. De expositie was in Maart 2022 in Epe.  
 
Doelstelling 2022: Onze doelstelling voor 2022 lag in het eerste gedeelte van het jaar 
voornamelijk op de expositie en we zijn druk geweest met het 100 jarig jubileum van de 
Fotobond. Daarnaast hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk ons als groep verder te 
ontwikkelen, hoe we als groep willen functioneren en natuurlijk vooral samen foto’s kijken.  
 
Doelstelling 2023: Ook in 2023 willen we weer gaan exposeren (waarschijnlijk in Utrecht) en 
zal daar de focus op liggen. Verder zijn we bezig met een algemene presentatie voor wanneer we 
gevraagd worden om een presentatie te houden. En willen we onze vergadertechnieken 
verbeteren nu de groep groter aan het worden is. We zijn nu nog een bestuurloos team en 
besluiten alles samen, omdat de groep groter aan het worden is moeten we onderzoeken of dit 
nog stand kan houden.  
Tevens willen we ook verder met de doelstellingen zoals we die hebben geformuleerd op de 
website.  
 
Marijke Boonstra, 
Coördinator LG Smartphone 
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Machtiging 
 
 
AANWIJZING ALS AFGEVAARDIGDE ALV APRIL 2023   
 

Aantal stemmen:           
(in te vullen door de Fotobond)   

 
 
De vereniging:   ........................................................ 

(clubnaam en clubnummer invullen) 
 
lid van de FOTOBOND, heeft als haar stemhebbende afgevaardigde aangewezen: 
 
 
Hr. / Mevr.:  ........................................................ (Handtekening afgevaardigde)  
 
Handtekening namens de  
Voorzitter of secretaris.......................................................... 
 
 
 
ATTENTIE!             ATTENTIE! 
 
Vertegenwoordiging is uitsluitend toegestaan na inlevering van het ingevulde formulier bij het  
betreden van de toegang tot de Algemene Ledenvergadering april 2023. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hierlangs afknippen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
MACHTIGING  PERSOONLIJK LID ALV APRIL 2023  
 
 
Het persoonlijk lid : .........................................................         1 stem 

(naam en lidnummer invullen) 
 
lid van de FOTOBOND, heeft als zijn /  haar stemhebbende afgevaardigde aangewezen: 
 
 
Hr. / Mevr.:  ..................................................... (handtekening) 
 
 
Machtiging gever (persoonlijk lid):  
 
Hr. / Mevr.     ..................................................... (handtekening) 
 
 
ATTENTIE!             ATTENTIE! 
Vertegenwoordiging is uitsluitend toegestaan na inlevering van het ingevulde formulier bij het  
betreden van de toegang tot de Algemene Ledenvergadering april 2023. 
 
 
 
 


