2016.06.03
Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Diaclub Kwaadmechelen
Fidiak Koersel
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Peer
Fotoclub Beringen VZW
Fotoclub Heers VZW
Fotogroep Houthalen

Verslag Ledenvergadering.
Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat Foto VZW
Fotodigiclub De Teut
Difoto VZW Tongeren
FCTGenk
Artistieke Groep Bree
Fotoclub “88” Dilsen
Digifoto Creatief Genk

Koninklijke HaFoC Hasselt
Fotogroep ISO–400
ArteLoo
Digifriends Nieuwerkerken
Foto Total
Omni-Foto
FotoGroep Kortessem
Fotogroep “Oost-Raw”

Verontschuldigde kringen:
Prisma Leopoldsburg

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

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
Paul Greven fungeert vandaag als voorzitter ad interim en hij heet allen welkom. Hij meldt dat
onze voorzitter André Degent herstellende is van een heupoperatie en dat hij het goed maakt.
Na het uitdelen van de teruggekomen foto’s van de wedstrijden van het Criterium en van de CvB
Photo Awards Lenteprijs en na het inzamelen van de werken voor het Provinciaal Salon vraagt
Paul of er opmerkingen zijn op het verslag van de vergadering van 1 april 2016.
Er komen geen opmerkingen, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.
De aanwezige kringen worden genoteerd en we heten zelfs een nieuwe kring welkom: Fotogroep
“Oost-Raw”, zij krijgen de kenletters DB.

2. Lezingen en jaarprogramma
De derde lezing door Leon Goyens is ondertussen voorbij dus hierbij vragen we de deelnemers of
zij hun bevindingen met ons willen delen. Er komen enkele reacties en dit is onze evaluatie:
Alhoewel de uitleg met kennis van zaken gegeven werd, was het allemaal te uitgebreid en niet
allemaal geschikt voor fotografen. Maar dit moest dan van tevoren beter gecommuniceerd zijn
naar de lesgever toe, want hij is niet echt een zelf fotograferende fotoshopper.
Naast de lezingen in de maanden tussen de vergaderingen, hebben wij een optie genomen om
nog een dagcursus te houden en gedurende twee dagen een workshop in te richten. Paul vraagt
naar suggesties, waarover wil men bijkomende informatie en wat zou men graag behandeld
zien? Gelukkig komen er een drietal suggesties:
 Jozef Dobosz stelt voor om bodypainted models te fotograferen.
 Patje Vandebroek stelt voor om meer te leren over strobisme en werken met een
lichtmeter.
 Jean Vandijk suggereert: Flitsen met meerdere flitsers, master en slaves.

3. Jurering van het Criterium + materiaal
De jurering van 516 werken PI, 47 foto’s M en 174 foto’s op zaterdag 23 april vanaf 10:00 uur
was een vlotte organisatie. Deze manier van werken kan volgend jaar op dezelfde wijze
gebeuren. Wij hadden van slechts van één deelnemer de detailbestanden gekregen van een
samengesteld werk, ingezonden bij PI. Dit MOET voor alle samengestelde werken, wie er zich
niet aan houdt zal geen punten krijgen op zijn/haar werk. Stipt toepassen van een reglement
voorkomt meestal discussies achteraf.

Tijdens de jurering hadden wij ook problemen met het systeem van PI. Gezien onze beide
systemen helemaal compatibel zijn met elkaar, hebben wij de jurering kunnen doen met de
apparatuur van foto.
Het slecht functionerend systeem werd naar de ontwerper teruggebracht om het te laten
nakijken en eventueel te herstellen. Wij vroegen hem ook om het aan te passen zodat het
bruikbaar is onder Windows 10. Onze huidige laptops draaien nog onder XP, ze zijn niet meer
sterk genoeg voor bepaalde projecties. Er is nog geld om materiaal aan te kopen, dit geld mag
alleen daarvoor gebruikt worden, zodoende hebben wij al een nieuwe laptop aangekocht. Wij
plannen ook nog de laptop van foto te vervangen om ook deze met het nieuwe stuurprogramma
te laten werken.
Wij willen hieraan toevoegen dat we na deze aankoop met degelijk materiaal kunnen uitpakken:
Twee jureringsystemen met degelijke laptops voor de jureringen, een goed projectiescherm, een
nieuwe beamer, twee bruikbare systemen om te kalibreren en een geluidsinstallatie.

4. Diploma’s van het Criterium
Zoals afgesproken op een vorige Algemene Vergadering zal het uitreiken van de diploma’s
van het Criterium niet meer gebeuren op de proclamatie van het Provinciaal Salon, maar in
de gewone vergadering die volgt op de jurering. Dit zijn de diploma’s die behaald werden:
Geprojecteerd beeld:
Johan Vanbekbergen met “Schindler”
Manuela Vestjens met “Pimpelmees 1”
Paul Greven met “Op San Giorgio 2”
Foto Monochrome
Yannick Melotte met “Vacuüm 2”
Leon Nijs met “Country Chapel”
Ludo Putzeys met “Galante Heer”
André Gielissen met “Kor Leony”
Foto Color
Jean Haesevoets met “Ivanna”
Paul Greven met “Antieke tuin”
Noël Konings met “Stefanie”
Luc Geets met “Zicht op zee”

5. Jurering Provinciaal Salon in Lommel
De leden van een paar kringen hebben nog altijd moeite met juiste afmetingen van de digitale
werken.
Horizontaal werk : 1920 x 1080 maximum
Vierkant werk: 1080 x 1080 maximum
Opstaand werk: ….. x 1080 maximum
Hieruit zou je kunnen concluderen dat de opstaande zijde maximum 1080 mag zijn!
Enkele clubs moeten nog correcte lijsten en/of digitale beelden met de juiste afmetingen naar de
wedstrijdcommissaris PI sturen. Men heeft nog tijd tot 24.00 uur! Daarna pas kennen wij de
juiste aantallen van de inzendingen.

6. Euregionale Fotowedstrijd
In de loop van vorige maand was er een evaluatievergadering in Roermond. Jhony Vandebroeck
en Paul Greven zijn er naar toe geweest. Eerst werd er gesproken over de voorbije manifestaties,
zowel die in Nederland en in Duitsland als bij ons in Zonhoven. Moderator Peter Lambrichts
probeerde heel diplomatisch te zijn door te stellen dat hij de muziek van Ensemble 88 na de
vierde keer “begon te appreciëren.” Hij betreurde echter dat er zo weinig opkomst was in
Zonhoven en dat er ook niemand van het VLF aanwezig was om naar de bespreking van de foto’s
door jurylid Martin Hestermans te komen luisteren.

Daarna was het onze beurt en vertelden wij dat de fotografen wel respect en beleefdheid
betoonden ten opzichte van het muziekensemble, maar dat dit omgekeerd helemaal niet het
geval was toen onze prijsuitreiking aan bod kwam. Dat was dus de reden voor onze afwezigheid
op de verdere manifestaties.
Toen dit uitgeklaard was, werd ook besproken of er nog Euregionale wedstrijden zouden komen.
Paul en Jhony waren aanvankelijk terughoudend, ze wilden zeker geen manifestatie meer met
een partner als Ensemble 88. Dan verliep het gesprek in de richting van opnieuw “een echte
Euregionale Fotowedstrijd” er werd zelfs al over een thema (Bruggen) gesproken. Later zal
hierover nog meer informatie komen.

7. Standpunten
In de loop van mei had de Limburgse editie van Standpunten plaats, De opkomst was minder dan
voor de vorige editie, maar...
René Duchateau betreurt het een beetje dat het werk dat we te zien krijgen nog niet van
gerenommeerde fotografen is (op één uitzondering na, Laura Bierens) maar wel van afstuderende
fotografen die eigenlijk hun afstudeerproject komen tonen en verder weinig van hun andere
fotografie kunnen tonen.
Ook Jozef De Groof sluit zich daarbij aan en verlangt naar werk van fotografen die zich al bewezen
hebben.

8. Manier van subsidiëren tijdens de volgende werkjaren
Het systeem van subsidiëren door het CvB zoals wij het nu kennen en waarvoor 2016 een
overgangsjaar is, zal vanaf 2017 niet meer gevolgd worden. Voor elke organisatie zullen wij een
projectdossier moeten indienen met een bijgevoegde prognose wat betreft inkomsten en
uitgaven, dus ook voor het Provinciaal Salon 2017. Deze dossiers zullen moeten ingediend worden
uiterlijk op 1 oktober. Vervolgens zal een werkgroep die bestaat uit leden van RvB van het CvB en
uit personeelsleden van het CvB de dossiers nazien en zij zullen beslissen welke subsidie zal
toegekend worden. Deze wijziging in het verdelen van de centen komt op uitdrukkelijke vraag van
het ministerie van Cultuur om zo meer fondsen te gebruiken voor de grote massa fotografen. Wij
zouden dus eigenlijk al voor 1 oktober moeten weten welke kring het Provinciaal Salon 2017 gaat
inrichten. Kandidaten?

9. Oproep voor de toekomst van het VLF
Wij zijn wat ons werkjaar betreft al halfweg. Daarom moeten jullie toch stilaan beginnen uitkijken
naar nieuwe leden voor onze RvB. Jullie hoeven niet te wachten, dat kan reeds in de loop van dit
werkjaar. Waarom? Dit zijn de redenen:
 In ons VLF zijn er echter grote wijzigingen op til. Onze voorzitter heeft in februari
aangekondigd dat hij op de statutaire vergadering in 2017, zich niet meer verkiesbaar zal
stellen en hij wil iedereen er toch nog eens op wijzen dat deze beslissing niet gewijzigd is.
André Degent blijft wel nog lid van de RvB van het CvB en blijft daar zijn functie als
penningmeester vervullen.
 Secretaris Paul Greven heeft ook altijd gezegd dat hij het secretariaat blijft doen tot de
voorzitter ermee stopt, dus er moet ook naar een nieuwe secretaris uitgekeken worden.
 Verder komt ook nog de job van ondervoorzitter en wedstrijdcommissaris foto vrij,
aangezien André Cox al in februari aankondigde dat dit zijn laatste jaar was bij het bestuur
van ons verbond.
 En misschien is er hier of daar nog iemand die een stap terug wil zetten…
Wij hebben al zoveel jaren gesmeekt om onze rangen te komen versterken, maar dit leverde
weinig of niets op. Ook vroegen wij dat de zittende bestuursleden zich ook vertrouwd moesten
maken met bepaalde taken zoals het bedienen van het jureringsysteem.

Bestuursleden kunnen medische, familiale of persoonlijke redenen hebben om te stoppen met
hun taken, dit is toch hun goed recht. Misschien zorgen nieuwe bewindvoerders er ook voor dat
er een totaal nieuwe wind gaat waaien. Laat deze oproep dus niet in dovemansoren vallen, want
anders komt het voortbestaan van het Verbond in het gedrang.

10. Activiteiten
Voorbije:
 De jurering van het VLF-Criterium in Zonhoven op zaterdag 23 april.
 Standpunten, Editie Limburg ging door op woensdag 18 mei.
 Fotosalon Heers: Jozef dankt de bezoekers, er was een normaal bezoekersaantal, we zijn
content. Enkele reacties: Mooie foto’s, goed gepresenteerd.
 CTT Fotocollectief in Stadhuis in Genk, was ook een mooie tentoonstelling zegt Jacky
Kuypers.
Komende:
 Jurering Provinciaal Salon op 18 juni in JOC de Lommert, Norbert Neeckxlaan 50 te
Lommel. We starten op 10 uur stipt. Publiek is toegelaten.
 16, 17 en 18 september: Provinciaal salon in Lommel CC De Adelberg, Adelbergpark 1
3920 Lommel, tel.: +32 (0)11 55 35 11



1ste Fototentoonstelling van FotoGroep Houthalen op 4, 5, 11 en 12 juni van 13 tot 20 uur
in het Kerkje van Laak, Kleine Heresteeg 122 te Houthalen.

11. Sluiting
De voorzitter a.i. bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en hij wenst allen een
behouden thuiskomst.
Volgt nog Mil Verhasselt die demonstratie geeft van ongeveer een half uur over zijn manier om
dia’s te digitaliseren. Dit toemaatje werd enthousiast onthaald. Bedankt, Mil.
Secretaris en voorzitter a.i.
Paul Greven

