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Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Fotoclub Peer
Fotogroep Houthalen
Fotodigiclub De Teut
Artistieke Groep Bree
Omni‐Foto

Diaclub Kwaadmechelen
Fotoclub Beringen vzw
Fotoclub De Eik ‐ Lummen
Difoto vzw Tongeren
Digifoto Creatief Genk
Fotogroep Kortessem

Fidiak Koersel
Fotoclub Heers vzw
Renovat Foto vzw
FCTGenk Termien
Fotogroep ISO – 400

Verontschuldigde kringen:
Luminé Image Art
FotoKring Diepenbeek

Fodiaf Lommel
Foto Total Hasselt

Fotoclub “88”

Aanwezige bestuursleden: André Degent, Aimé Ilsen, Paul Greven, André Cox, Jhony Vandebroeck,
Rita Van Moll en Stefan Migalski.

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
De voorzitter heet allen van harte welkom op deze vergadering. Daarna is het de beurt aan de
secretaris om de aanwezigheden op te nemen. Daarna vraagt de voorzitter naar opmerkingen op
het verslag van Ledenvergadering van 03 april 2015. Er komen geen opmerkingen, dus dit
verslag is hierbij goedgekeurd.

2. Lezingen
De derde lezing ging door op vrijdag 8 mei 2015 en werd gegeven door Stefan Migalski. Hij had
het over “Fotograferen met weinig licht”. De voorzitter vond het een goede uiteenzetting en er
was een talrijk en aandachtig publiek. Ook de deelnemers drukten hun tevredenheid hierover uit
op de enquêteformulieren.
Door het succes van de lezingen is het duidelijk dat onze manier van verplicht intekenen goed
werkt. De voorzitter benadrukt nogmaals dat alleen inschrijvingen via het e‐mailadres
emailvlf@gmail.com zullen genoteerd worden. Alleen dan krijgt de kandidaat deelnemer een
van de volgende automatische antwoorden:
• Wie te vroeg inschrijft krijgt een automatische e‐mail dat hij/zij te vroeg was en vanaf de
juiste datum nog eens moet inschrijven;
• Wie tijdig inschrijft krijgt een automatische bevestigingsmail;
• Wie nog inschrijft zodra het maximum aantal leden bereikt is, ontvangt een e‐mail dat de
lezing volzet is, maar dat hij/zij op de wachtlijst komt en, zodra iemand afmeldt,
eventueel
wel
nog
kan
opgeroepen
worden
om
te
komen.
Wie reglementair ingeschreven is en hiervoor dus ook een bevestiging ontvangen heeft,
maar dan plots verhinderd is om te komen, moet dit laten weten, zodat een andere
kandidaat wel kan komen.
De volgende lezing gaat door op vrijdag 4 september, dan komt Robert Stox ons uitleggen hoe
we foto’s kunnen optimaliseren in Camera Raw.

3. Studiedag/workshop
Op 12 en 19 september is er een tweedelige workshop “Lightroom” voorzien; die wordt gegeven
door Marc Cielen. Deze workshop omvat twee zaterdagen en begint telkens om 09:30 uur en zal
uiterlijk stoppen om 17:00 uur. De kostprijs voor de twee zaterdagen samen bedraagt € 50,00.
De deelnemers krijgen daarvoor: een drankje tijdens de breaks (voormiddag èn namiddag) en
tijdens de middag belegde broodjes + drank.

Wie zich voor deze twee zaterdagen inschrijft, brengt zijn eigen laptop mee met Lightroom 6 er al
op, eventueel een probeerversie van 30 dagen. Denk eraan, deze versie niet te vroeg installeren,
want anders is de uitprobeerperiode al voorbij voor het begin van de workshop.
Het is de bedoeling dat de deelnemers over de nodige basiscomputerkennis beschikken. Wij
moeten het aantal cursisten beperken tot 20.
De intekening voor deze workshop is pas definitief na ontvangst van het deelnamegeld.

4. Standpunten.
Wij zijn erg tevreden dat we voor deze editie van “Standpunten” rond de 70 deelnemers hadden.
Het was een aangename avond, waar we konden kennis maken met de visie van een drietal
fotografen en wat hen drijft tot de fotografie. Een van de fotografen gaf de opmerking dat de
werken toch anders overkwamen dat bij hem thuis. Dit is best mogelijk maar het was nu reeds
het tweede jaar dat wij voorstelden om onze beamer en laptop te gebruiken. Beamer kon maar
wel had Jan Coddé zijn laptop bij zich. Wij hebben er ook na de vergadering op aangedrongen om
voortaan ons materiaal te gebruiken. Wij kunnen op voorhand nog een kalibratie doen omdat het
programma op onze laptop staat.

5. Euregionale Fotowedstrijd
Wij hopen dat jullie volop bezig zijn met fotograferen voor de Euregionale wedstrijd: “De laatste
shift”. Wij wachten hier in Tentakel op 31 juli 2015 vanaf 19.00 tot 20.30 uur op jullie foto’s. De
deelname aan deze wedstrijd is gratis en je kan er nog een geldprijs mee verdienen. De jurering
(niet openbaar) gaat door in Het Huis voor de Kunsten in Roermond.
Prijsuitreiking en opening tentoonstelling: 29 augustus 2015 in het Discovery Centre Continium in
Kerkrade (NL), de uitnodiging met de nodige gegevens volgt later.

6. Uitslag van het Criterium Foto:
Wie wilde gaan kijken naar de uitslag (aanvaardingen) van de jurering van het criterium, vond er
niets over op de website. Normaal heeft iedere kring zijn uitslag rechtstreeks van André Cox
ontvangen.
De voorzitter verontschuldigt zich i.v.m. het ontbreken van de uitslag op onze website . Hij is een
14 tal dag buiten strijd geweest. Hij had ook nog problemen met zijn computer. Dit laatste is pas
sinds gisteren opgelost, wij beloven je de uitslag in de loop van het weekend op de site te zetten.
7. Over wedstrijd BFF natuur en over FIAP en PSA
Jhony aan het woord over wedstrijden BFF Natuur.

Statistiek PSA Wedstrijden
PID – 2012: 221, 2013:418, 2014: 883
PJ
2012: 54, 2013:67, 2014: 102
Nat. 2012: 161, 2013:180, 2014:245
Betreft steeds het aantal jureringen.

Statistiek BFF‐Natuur
PID
43 Aanvaardingen in totaal, 16 aanvaardingen voor Limburgse auteurs, Goud + Ziver voor
Limburgerse auteurs.

Foto
62 Aanvaardigen in totaal, 32 aanvaardingen voor Limburgse auteurs, Brons voor Limburgse
auteur.
Over FIAP. De regels om zo’n erkenning te krijgen zijn serieus verstrengd. Jhony vertelt Jhony
ook nog een en ander over PSA.
Conclusie die Jhony hieraan verbindt: FIAP en PSA zijn nog lang niet dood.

De voorzitter deelt daarna ook mee dat de aantallen ingezonden digitale beelden en foto’s voor
het criterium bij de laatste wedstrijd behoorlijk gedaald waren.

8. Activiteiten:
• De eerstvolgende activiteit is het salon van FC Beringen vzw met een opening
op vrijdag 12 juni om 19.00 in het Casino van Beringen (gastexposante Yvette
Depaepe)
• Vrijdag 03 juli 2015 is er bij SD Worx, Brouwersvliet 2 Antwerpen, de opening
van het “Het Salon: Pure Sang” een tentoonstelling met werken uit de Prijs
van Vlaanderen
• Op vrijdag 31 juli inzamelen van de werken voor de Euregionale wedstrijd in
GC Tentakel vanaf 19.00 tot 20.30 uur.
• Vrijdag 04 september inleveren van de werken voor de Prijs van Vlaanderen
2e reeks (Herfstprijs, thema “milieu”)
• Vrijdag 02 oktober inleveren voor het Provinciaal Salon 2015.

9. Sluiting
André bedankt iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking tijdens deze
vergadering en hij wenst allen een mooie warme zomer en veel plezier bij het fotograferen.
De voorzitter
André Degent

De secretaris
Paul Greven

