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Concept  

Notulen Algemene Ledenvergadering Fotoclub Bilthoven 24 februari 2020 

 

1. Opening door de voorzitter 

 Wim opent de vergadering om 20.00 uur met hamerslag. 

 Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

 Aantal aanwezige leden: 26 (inclusief bestuur) 
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

 Email van Han Baartmans 

 Afmeldingen van: Coby Jansen, Chris Karman, Hans van Genderen, Dick Bakkum, 
Leon Bongers, Bright van der Loo en Petra Rekoert. 

 Wim memoreerde nogmaals het gemis van Rinus Alberti, die begin van dit jaar zo 
plotseling is overleden. Hij was een zeer betrokken lid van de fotoclub.  

 
 

3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2019 en 11 
maart 2019 

 Inhoudelijk waren er geen opmerkingen over de twee verslagen. 

 Er werden wel twee vragen gesteld: 
o  “Is er al een ruimte gevonden om de foto’s van het thema: “Vermaak” 

ergens tentoon te stellen? “.  (antwoord: “nee, nog niet”) 
o “Wanneer wordt het jubileum van de fotoclub gevierd?”  (antwoord: “Rond 

23 april 2021, dit is de juridische oprichtingsdatum.)  
 
 

4. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris 

 Het verslag is globaal nog even toegelicht door de secretaris en is vervolgens voor 
kennis aangenomen. 

 
 

5. Visie van de voorzitter   

 Wim heeft in grote lijnen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar geschetst en een 
beeld gegeven van de weg, die het bestuur denkt te moeten gaan, mede in gang 
gezet door de reactie van verschillende leden op de enquête van het afgelopen jaar.  
Zie voor verder informatie: Bijlage: Visie van de voorzitter. 

 
 

6. Financiën 

 Penningmeester geeft toelichting op de balans van het afgelopen jaar en op de 
begroting van het komend jaar. 

 Er was een vraag over de post: Techniek en algemene zaken. Dit bedrag is niet 
geheel gebruikt omdat onze zaal een opknapbeurt heeft gehad en daardoor kosten 
zijn bespaard. De zoektocht door de technische commissie leden naar goede lampen 
heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

 De financiële positie van de club is gezond. 

 De contributie kan gehandhaafd blijven op het bedrag van € 70,00   
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 Verslag van de kascommissie: Ruud Feleus en Anton Vroom hebben de kasboeken 
van de penningmeester gecontroleerd en ze hebben geen onregelmatigheden 
aangetroffen. De voorzitter verzoekt de vergadering om de jaarrekening goed te 
keuren. De leden volgen het voorstel en geven decharge aan het bestuur. 

 De kascommissie voor het komend jaar bestaat uit de leden: Ruud Feleus, Anton 
Vroom en Arnold van der Lee is reservelid.  

 
 

7. Bestuurssamenstelling 

 Dit jaar treedt de penningmeester, Niek van Soolingen, af. 

 Wim Zaat wordt voorgesteld als de nieuwe penningmeester en dit voorstel heeft de 
goedkeuring van de vergadering gekregen. 

 Wim Kastelijn en Rob Holstvoogd zijn herbenoemd. 
 
 

8. Discussie toekomst fotoclub 

 Wim heeft uitvoerig toelichting gegeven op het discussie stuk bijlage 8. De 
specifieke punten, die veel aandacht kregen, waren: 

o Mentorschap: Eerste vorm: Nieuwe leden bij het begin van hun 
lidmaatschap extra aandacht te geven en wegwijs te maken in de club,        
Tweede vorm van mentorschap kan zijn: iemand helpen met technische 
kleine problemen; het is niet de bedoeling dat de clubleden een soort 
fotocursus gaan geven.   

o Lidmaatschap van de bond: Er is besloten geen lid te worden van de bond 
maar wel is de wens uitgesproken om specifiek aandacht te gaan besteden 
aan het krijgen van professionele feedback op onze foto’s  en op zoek te 
gaan naar ‘kennisdelen’.  Voorbeelden en ideeën zijn:   

 Contact zoeken met fotovakschool om fotografen te vragen om op 
onze foto’s feedback te geven, 

 Foto tijdschriften uitwisselen met elkaar, 
 Iedereen kan via internet zich inschrijven op nieuwsbrieven en zo 

zijn /haar kennis vergroten, 
 Een avond organiseren waarin verschillende clubleden hun 

specifieke technische item presenteren en we kennis kunnen delen:  
bijvoorbeeld over het gebruik van verschillende fotopapiersoorten. 

o Zomervakantie:  Tijdens de lange zomerperiode kunnen kleinschalige en 
eenmalige activiteiten georganiseerd worden. 

o Presentatie foto’s:  Op papier of digitaal ?  Beide opties hebben 
voorstanders; we hebben te maken met ontwikkelingen, met verschil in 
behoeften en met ‘het licht’ . Belangrijke punten zijn:  

 Bij digitale presentatie moet de hoeveelheid foto’s worden beperkt, 
 De afgedrukte foto’s moeten bij aanvang van de avond bekeken 

kunnen worden met goed licht. Actie: weer tafels plaatsen in het 
eerste deel van de ruimte waar de foto’s kunnen liggen.   

 Doel van een avond bepaalt de werkvorm en dus ook het gebruik 
van grote scherm: Actie: het is handig dat we dit als bestuur steeds 
weer communiceren. 
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9.  Jaarverslagen  

 De jaarverslagen van de werkgroepen en van de webmaster zijn positief ontvangen. 
 
 

10. Het jaarthema zal zijn : “Beweging”  
 
 

11. Rondvraag:  

 De clubsafari vindt plaats op 16 mei 2020 en gaat naar de Beekse Bergen.  

 Wim spreekt ‘een woord van dank’ uit naar Niek van Soolingen omtrent zijn 

activiteiten als penningmeester, organisator van de exposities en van de foto 

clubsafari ‘s. 

 Verder zijn er geen vragen. 

 Wim nodigt de leden uit om de verschillende A4-tjes te bekijken en zich aan te 

melden voor verschillende activiteiten, zoals Jubileum, mentorschap, mee helpen 

inrichten van expo’s, etc.  

 

12. Sluiting van de vergadering vindt plaats om 21.40 uur. 

 
 

 
 

 
 

  



4 
 

          Bijlage 

 

Visie van de voorzitter 

 

Terugkijken op het afgelopen jaar heeft doorgaans twee kanten. Een van verdriet en een van 

vreugde. Het is verdrietig dat we Rinus Alberti geheel onverwacht hebben verloren. Hij was vele 

jaren een zeer gewaardeerd lid die we node zullen missen. Hij nam aan alle activiteiten deel. Wat 

activiteiten betreft gaat het goed met onze vereniging. In het verslag van de secretaris is te lezen dat 

we een gezonde aanwas van leden hadden en dat er veel activiteiten op touw zijn gezet waaraan 

veel leden een bijdrage hebben geleverd. 

Maar dit is vooral het moment om vooruit te kijken. Waar willen we met onze vereniging naar toe. 

Blijft alles bij het oude of moeten we juist een aantal veranderingen gaan doorvoeren.  

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden zich deze vraag gesteld. Om hier concreet antwoord op 

te kunnen geven is er een enquête naar de leden uitgestuurd waar iedereen kon laten weten waar hij 

tevreden over was en waar hij minder over te spreken was. Dat leverde nuttige informatie voor het 

bestuur om nog eens goed te kijken hoe sommige zaken nog beter kunnen aansluiten bij de wensen 

van onze leden. De evaluatie van de antwoorden is door het bestuur besproken en het verslag en de 

standpunten hiervan zijn bij de jaarstukken gevoegd. Hierover zal later in de vergadering verder met 

jullie van gedachten worden gewisseld. 

Hierop vooruitlopend heeft het bestuur de volgende conclusies getrokken: 

- Men kan zich vinden in de doelstelling van onze fotoclub, zoals geformuleerd op het 

enquêteformulier.  

- Over het algemeen is men tevreden over de wijze waarop de zaken nu in onze club lopen. 

Heel veel veranderingen zijn niet nodig, maar er zijn een aantal zaken die beter kunnen. 

- Het ledenaantal schommelt sinds enige tijd rond de 55. Dat is voldoende om financieel 

gezond te blijven. Het is niet nodig om nieuwe activiteiten te ontwikkelen om extra leden te 

werven. Er is evenwel ook geen ledenstop. 

- De clubavonden zijn zeer geanimeerd. Het is de bedoeling om meer de participatie van de 

leden te bevorderen. 

- De avonden met externe sprekers scoren goed. Er is voor 2020 een groter budget hiervoor 

vrijgemaakt. 

- De opvang van nieuwe leden binnen onze vereniging kan beter. Wij gaan kijken of het 

instellen van een mentorschap, waarbij ervaren leden de minder ervaren leden begeleiden, 

een oplossing kan bieden. Wij verwachten dat nieuwe leden ook beer wegwijs worden 

gemaakt binnen onze club.  

- Wij vinden het een goede ontwikkeling dat er naast club-brede activiteiten ook kleinschalige 

activiteiten worden ontwikkeld. (uitwisseling van kennis over apparatuur, exposities). 

- Wij gaan door met het organiseren  van clubexposities. (Toppers en jaarthema) 

- Wij willen de communicatie via de website intensiveren. Bijv. Door meer gebruik te maken 

van de forums. 
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Het bestuur kan dit niet alleen. Daarom vragen we jullie om evenals vorig jaar, weer aan te geven bij 

welke activiteiten je ingeschakeld zou willen worden. We doen dit op dezelfde wijze als vorig jaar 

door een aantal lijsten neer te leggen met thema’s.  

De onderwerpen zijn: 

- Organiseren en inrichten van expo’s in 2020 

- Kleinschalige activiteiten (nog te definiëren) 

- Organiseren van de clubsafari 

- Mentorschap 

- Lustrumviering 2021 

- PR of PR commissie 

Bij de jaarstukken zitten verslagen van de werkgroepen, waardoor je een beeld krijgt wat er allemaal 

gebeurt voor of achter de schermen.  

Tot slot wil ik iedereen danken voor de bijdragen die ze afgelopen jaar hebben geleverd aan de reilen 

en zeilen van onze fotoclub. Zonder jullie inbreng is het niet mogelijk. Een speciaal dankwoord voor 

de technische commissie, de betrokkenen bij de website en de PR  voor het werk dat ze doen om 

iedereen goed te informeren en om de clubavonden gladjes te laten verlopen. 

 

 


