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Verslag Algemene Statutaire Vergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Fotoclub Peer
Fotogroep Houthalen
Fodiaf Lommel
FCT Genk
Digi-foto Creatief Genk
Digifriends Nieuwerkerken
FotoGroep Kortessem

Diaclub Kwaadmechelen
Fotoclub Beringen vzw
Fotoclub De Eik Lummen
Fotodigiclub De Teut Zonhoven
Artistieke Groep Bree
Koninklijke Hafoc
Foto Total Hasselt

Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Heers vzw
Renovat foto vzw
Difoto vzw
Fotoclub”88” Dilsen
Fotogroeo ISO 400
Omni-Foto Diepenbeek

Verontschuldigd: Fidiak Koersel en Digipelt
Aanwezige bestuursleden: André Degent, André Cox, Aimé Ilsen, Paul Greven, Jhony Vandebroeck en Rita
Van Moll.

Verontschuldigd: Stefan Migalski

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Statutaire Vergadering van 2015. Hij dankt alle
clubafgevaardigden voor hun aanwezigheid en hoopt op een vlotte vergadering. De voorzitter merkt op
dat er na elk besproken punt steeds vragen gesteld mogen worden.

2. Noteren van de aanwezigen en achterstallig clublidgeld.
De aanwezigheden worden genoteerd door de secretaris.
Wij hebben op het einde van 2014 het bericht gekregen dat Fotocollectief CTT Genk wenste geschrapt te
worden als lid van het VLF. Verder houdt Fotogroep 99 Tongeren het lidmaatschap bij het VLF nog in
beraad. De andere clubs zijn in orde met de ledenlijsten.
Anderzijds zijn er nog kringen die hun jaarlijks lidgeld van € 25,- (*) niet betaald hebben. De voorzitter
noemt de kenletters van de kringen welke niet in orde zijn om dit in hun kring te laten nazien.: AO, BS, CV,
CW, CZ en CO (nog € 5,- te betalen, reeds € 20,- gestort).
Indien de betaling ondertussen reeds gebeurd is, contacteer dan Aimé ILSEN (aime.ilsen@skynet.be). De
voorzitter verduidelijkt: “Ons Huishoudelijk Reglement vermeldt dat deze betalingen verwacht worden
voor 31 januari. Kringen die niet tijdig betaald hebben zullen in de loop van dit jaar niet meer kunnen
meedoen aan de VLF wedstrijden. Wij hebben dit op de vorige statutaire vergadering medegedeeld. Dit
jaar willen wij nog een allerlaatste uitzondering toestaan: om in orde te zijn, moet de club voor 14
februari 2015 € 25,- overgeschreven hebben op de rekening van het VLF (VLFvzw, Iban BE32 0011 2868
2502 BIC: GEBABEBB).”
(*) Deze € 25,- is voor de hele club, ongeacht het aantal leden. Iedere club betaalt dus per jaar evenveel.

3. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Er komen geen opmerkingen op het verslag van 05 december 2014, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.

4. Enkele berichtjes vooraf:





De meest recente ledenlijsten werden terug in Dropbox geplaatst.
De verantwoordelijke van de betreffende kring kan deze daar ophalen, aanpassen. Om misverstanden
te vermijden vragen wij om de aangepaste lijst als bijlage bij een e-mail aan het secretariaat
(pgreven@gmail.com of pgreven@telenet.be) te bezorgen.
Wij vragen om de aanpassingen in een kleurtje te zetten zodat wij ook ons Excelbestand up to date
kunnen houden. Wij vragen speciaal jullie aandacht voor de juistheid van de e-mailadressen van je
leden.

5. Verslag van de activiteiten van het jaar 2014
De secretaris somt de activiteiten van het jaar 2014 op:
 We hadden 6 ledenvergaderingen, waaronder de Statutaire Vergadering in februari. Er waren ook
telkens voorafgaand 6 vergaderingen van de Raad van Bestuur;
 Er waren 3 extra RvB op 8/1, op 17/2 en op 13/10;
 In de maanden maart, mei, september en november hadden wij een lezing, met wisselend succes. Op
27/03/2014 kwam Hervé Van de Weyer ons meer uitleg geven over de sociale media, in mei en
september was het de beurt aan Juul Voets; tenslotte kwam in november Marc Cielen ons op het hart
drukken hoe belangrijk het kalibreren wel was;
 Standpunten, editie 2014, ging door op 21/05/2014 in GC Tentakel in zaal 3 met een recordaantal
bezoekers;
 We hielden de jureringen criterium digitaal op 26/04/2014 en criterium foto op 24/05/2014;
 Ook konden wij kennis maken met het online magazine “Zonder Lensdop” met drie publicaties: editie
jan-feb, maa-apr en mei-jun;
 In de loop van het jaar organiseerde Fotodigiclub De Teut een fototocht “nieuw formaat” onder de
naam van Limfoto.
 De tentoonstelling van de aanvaarde werken van LimFoto ging door in GC Tentakel: opening op 26/10
de tentoonstelling liep nog verder tot 30 oktober 2014;
 Zaterdag 11 oktober hadden wij in de lokalen van Renovat Foto de jurering van ons jaarlijks provinciaal
salon. De tentoonstelling en projectie gingen door in CC de bogaard in Sint-Truiden. Deze manifestatie
kon rekenen op heel wat bezoekers, dit op 22 en 23 november 2014;
 Wij kochten in de laatste dagen van het jaar – er was nog ruimte op ons budget bij het CvB – een
nieuwe beamer, merk: EPSON EB-4950wu.

6. Wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement
Ook dit jaar zijn er geen wijzigingen aan de Statuten.
In het Huishoudelijk Reglement gaan wij paragraaf 5 “VLF-Nieuws” schrappen, aangezien dit magazine niet
meer bestaat.
De voorzitter kondigt een pauze aan, ondertussen nemen enkele mensen de bestelling op en gaan de
dranken halen om de dorstigen te laven. Dit drankje wordt jullie aangeboden door het Verbond.”

7. Voorstellen jaarprogramma 2015











VLF-magazine of ‘Zonder Lensdop’ zal op 5 nummers verschijnen, telkens in de maand na een
ledenvergadering.
We plannen nog slechts 5 ledenvergaderingen (in februari, april, juni, oktober en december) en in de
tussenliggende maanden lezingen, lessen, workshops in verband met fotografie;
Voor elke ledenvergadering is er een vergadering van de RvB;
We organiseren twee jureringen van het Criterium op 25/04 en 23/05;
We verzamelen de werken voor de CvB-wedstrijden Prijs van Vlaanderen op 06/03 en 04/09;
De editie 2014 van Standpunten zal doorgaan op 21 mei 2015 in de zaal van de Volkstuinen hier in GC
Tentakel;
Het Provinciaal Salon gaat door bij FCT Genk. Inleveren moet gebeuren op 2/10, het jureren op 10/10
en opening van het salon op 5 december 2015;
Verder bijhouden van onze website www.vlfvzw.be met steeds de laatste info;
Er zal in de loop van het jaar terug een Euregionale Fotowedstrijd zijn. Dit is een inrichting in
samenwerking met de Fotobond Limburg (NL), met DVF Rheinland (D) en met het VLF (B);
De verdeling van de toelagen door het CvB worden via andere criteria gedaan.

8. Goedkeuren rekeningen 2014 en begroting 2016
De voorzitter legt er bij de afgevaardigden de nadruk op dat dit het uitgelezen moment is voor al hun
vragen en opmerking bij het financieel beleid, i.v.m. de rekeningen en de boekhouding van ons Verbond.
Daarna geeft hij de penningmeester, Aimé Ilsen, het woord, en zegt daarbij nogmaals dat de leden van de
Algemene Vergadering mogen onderbreken om vragen te stellen.
Aimé overloopt de toestand van de financiën en geeft nadere uitleg bij de verschillende posten. Er komen

geen vragen uit de AV, de uitleg van Aimé is duidelijk genoeg.
Na deze uiteenzetting legt de wet op de vzw ons op volgende vragen te stellen: “Wie keurt de rekeningen
van het voorbije werkjaar 2014 goed? Wie keurt de begroting zoals ze werd voorgesteld goed?”
De AV keurt de rekening en de voorgestelde begroting unaniem goed.

9. Over de subsidies en varia.
De voorzitter verduidelijkt de subsidie van de provincie en daarna die van het CvB nog even.
 Wij dachten in 2014 nog 900 euro van de provincie te krijgen, maar die subsidie werd reeds
overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en werd mee ingecalculeerd in de enveloppe die
het CvB ontving in 2014.
 De nieuwe vorm van betoelaging bij het CvB is als volgt:
o 2000 euro voor de werking van het VLF;
o 1500 euro voor materiaal (mits facturen);
o 500 euro voor workshops (per dag);
o 350 euro voor een lezing... voor 5 lezingen samen 1750 euro;
o 5000 euro voor het provinciaal Salon (mits facturen).
En tenslotte als afsluiting van het financiële luik nog een paar toemaatjes:
 Het verbond had een verzekering “lichamelijke ongevallen” voor de mensen die naar de VLFvergaderingen kwamen. Deze verzekering (via een polis bij AXA) kostte voor alle leden van de
maandelijkse vergadering iets van een € 268,00. Nu kregen wij eind vorig jaar een
vervaldagbericht voor deze verzekering en de polis zou ons € 1957,17 gaan kosten, dus maal tien
tegenover vorig jaar. Nu wij met onze ledenvergadering terugvallen naar 5 vergaderingen per jaar
vonden wij dat toch wat overdreven en hebben gebruik gemaakt van de opzegclausule bij een
verhoging van de premie.
Wij zijn dan gaan nakijken en praktisch alle VLF-afgevaardigden hebben een CvB lidkaart en via
dat lid zijn hebben zij voor “fotografische activiteiten” ook een dergelijke verzekering (bij Ethias)
die zelfs een hogere dekking biedt dan de verzekering bij AXA. En men kan bij een schadegeval
toch geen dubbele terugbetaling ontvangen.
Daarom hebben wij geen nieuw polis afgesloten. Mocht de vergadering toch nog een polis willen,
dan zou dat nog altijd kunnen, maar dan zouden wij de premie moeten verdelen en doorrekenen
naar de kringen.
 Wat betreft de gratis vrijwilligersverzekering (voor externe helpers bij een activiteit, dus niet voor
eigen clubleden) die wij via het Provinciebestuur krijgen is er momenteel iets gewijzigd. Wie in het
verleden een aanvraag indiende en een volgnummer kreeg moet vanaf dit jaar geen nieuw
nummer meer aanvragen. Je kan verder het oude erkenningsnummer gebruiken.
 Het volgende had ook een impact op onze financiën: wij hadden op ons budget 2014 nog een
tegoed om materiaal aan te kopen, namelijk € 1500,00. Wij hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een nieuwe beamer te kopen. Wij brengen € 1500,00 in voor het boekjaar 2014 en
gebruikten de € 1500,00 waar wij recht op hebben voor het huidige jaar (2015) om de financiering
volledig rond te krijgen. Het is een Epson EB-4950wu beamer geworden. Onze “oude” beamer
(met ocharm amper 200 branduren) zal te koop aangeboden worden. Later volgt meer hierover.

10. Aanstellen en/of ontslag beheerders
Zoals steeds is de helft van de bestuursleden uittredend: André Cox, André Degent, Rita Van Moll en Bart
van den Hout.
De eerste drie bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld, Bart liet niets van zich horen en
heeft zich ook niet herverkiesbaar gesteld.
Er hebben zich geen kandidaten voor de RvB voorgesteld. Gezien er nog altijd meer beschikbare plaatsen
zijn dan kandidaten hoeft er ook dit jaar niet gestemd te worden.
De voorzitter doet nog maar eens een oproep aan de aanwezige leden van de vergadering en eigenlijk aan
alle VLF’ers voor nieuw en jong bloed in de Raad van Bestuur … aan het mandaat van de huidige
bestuursleden zal ooit wel een einde komen, wanneer de voorzitter afhaakt, zullen er nog wel anderen
leden hun taak beëindigen, dat weten zij nu al. Dus als men graag heeft dat de werking van het VLF verder
kan doorgaan, dan moet er nu gereageerd worden.
Zoals elk jaar gaan de leden van de RvB even in afzondering om onder hen een voorzitter te verkiezen.

11. Voorstellen van de voorzitter aan de algemene vergadering
Na een korte onderlinge beraadslaging hebben de leden van de Raad van Bestuur aan André Degent
gevraagd nog verder voor een jaar voorzitter te zijn. Hij heeft aanvaard. Deze mededeling door de
ondervoorzitter wordt op applaus onthaald.
De voorzitter dankt in de eerste plaats de leden van de Raad van Bestuur voor hun inzet bij de
verschillende activiteiten en dankt vooral hen die steeds klaar staan en stonden om een handje toe te
steken. Hij dankt ook zij die hem hun vertrouwen gegeven hebben om hem te bevestigen als voorzitter
voor een nieuw werkjaar. Hij dankt ook de leden van het Verbond voor de goede samenwerking.
Vervolgens spreekt hij de hoop uit dat de samenwerking met de leden in een collegiale en open sfeer zal
verder lopen en hij hoopt dat 2015 voor ons verbond een voorspoedig en succesvol jaar mag worden.

12. Eventuele sprekers aan het woord
Nu zouden we de nodige tijd uitgetrokken hebben om de spreker(s) die zich aandienden aan het woord te
laten, maar wij ontvingen van niemand een vraag om het woord te nemen.

13. Activiteiten




Je kan je activiteiten (salons, tentoonstellingen enz.) doorgeven aan het CvB en die zullen het dan
opnemen of in Beeldexpress of in hun maandelijkse nieuwsbrief. Zij vragen wel om alles tijdig
door te geven. Ook kan je alle gegevens maar Jhony Vandebroeck mailen
(jhony.vandebroeck@euphonynet.be), die ze dan doorstuurt naar het CvB en ze eventueel ook
aan ons bezorgt om op de website te plaatsen in de rubriek “Evenementen”.
De eerste lezing van dit jaar, door Stefan Migalski, is reeds voorbij. Zij kende heel wat succes. 60
personen tekenden is. Wij hadden er 15 op een wachtlijst. Enkele (een 10 tal) konden niet
wachten met geldig inschrijven tot de vooropgestelde datum. Een iemand liet zich
verontschuldigen en de eerste op de wachtlijst (Tony Sanza) werd door de voorzitter gebeld en
was heel tevreden dat hij zo naar de lezing kon komen. Een ander iemand die ook bij de vorige
keer niet kwam opdagen (omdat hij, naar eigen zeggen, geen bevestiging van zijn deelname
gekregen had) liet later weten dat hij dan maar naar een andere afspraak gegaan was. Jammer,
we hadden iemand anders blij kunnen maken. Nog eens voor alle duidelijkheid betreffende

het inschrijven: “Er kan slechts ingeschreven worden voor bovenstaande activiteiten
vanaf de opgegeven datum en tijd. Wie geen tegenbericht ontvangt is ingeschreven,
men ontvangt enkel een bericht wanneer de beschikbare plaatsen ingenomen zijn. Wie
achteraf toch niet kan komen, laat dit tijdig weten zodat wij de eerste persoon uit de
reservelijst kunnen laten weten dat die kan komen.”






Volgende lezing is op vrijdag 6 maart door Chrit Stijnen en zal gaan over zijn aanpak van
“Macrofotografie”.
In mei komt Stefan Migalski terug aan bod. Het onderwerp staat nog niet vast… straatfotografie of
nachtfotografie.
Op 4 september zal Robert Stox het hebben over “Foto’s optimaliseren in Camera Raw”.
Er komt ook nog een Workshop Lightroom door Marc Cielen, twee zaterdagen, meer info volgt
nog.
André somt de komende activiteiten op:
 Fotoclub Omni Foto uit Diepenbeek deelde uitnodigingen uit voor hun tweede
grote fototentoonstelling in zaal De Kei. Meer info op onze website
 Bij Candid vindt de opening en prijsuitreiking van Omni Candid 12 morgenavond
(= zaterdag 7 februari) plaats, de uitnodiging werd via e-mail bezorgd.
ste
 En tenslotte kregen we ook een folder over het 65 fotosalon bij Doka Mol dat
doorgaat op 21 en 22 maart.

14. Euregionale wedstrijd.
De secretaris en de voorzitter zijn reeds voor een paar werkvergadering naar Roermond geweest. Deze
gingen door in Het Huis voor de Kunsten. Zoals jullie reeds van vroeger weten, heeft het Limburgs Museum
afgehaakt. In Nederland herdenkt men dit jaar het sluiten van de Nederlandse steenkoolmijnen nu 50 jaar
geleden jaar. Daarom is 2015 in Nederlands Limburg “Het jaar van de mijnen”. In kader daarvan heeft een

modern klassiek ensemble (“Ensemble 88”) aan een drietal componisten de opdracht gegeven een werk te
componeren. Zij hebben de Fotobond Limburg gevraagd om samen te werken. Hieruit ontstond een
thema voor de Euregionale Wedstrijd: De Letste Schiech anno 2015”. Het thema wil niet rechtstreeks
teruggrijpen naar de mijnen en zou best een beeld geven van de huidige maatschappelijke situatie. Wij
hebben op 23 februari een nieuwe vergadering en daar zouden wij dan meer concrete gegevens krijgen.
Wij hebben wel al de tentoonstellingsruimte hier in Tentakel vastgelegd voor de periode 15 jan tot 28 feb
2016.

15. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 3 april om 20u30.
Hij bedankt iedereen voor het vlotte verloop van deze vergadering en hij wenst alle afgevaardigden een
behouden thuiskomst.
De voorzitter,
André Degent

De secretaris,
Paul Greven

