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Verslag Algemene Statutaire Vergadering.

Aanwezige kringen:
Diaclub Kwaadmechelen
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Peer
Fotoclub Beringen vzw
Fotogroep Houthalen
Fotoclub De Eik Lummen

Renovat foto vzw
Fotodigiclub De Teut Zonhoven
Focus De Posthoorn
Difoto vzw
FCT Termien
Fotoclub Prisma Leopoldsburg
F.V. Creatief Genk

Koninklijke Hafoc
Fotogroep ISO 400
FotoKring Diepenbeek
FotoTotal
Omni‐Foto Diepenbeek
KWB Mechelen Aan De Maas
Fotogroep Kortessem

Verontschuldigd: Fotoclub Heers vzw, Candid Munsterbilzen en Fidiak Koersel, Fotoclub 88 Dilsen
(laattijdige verontschuldiging).
Aanwezige bestuursleden: André Degent, André Cox, Aimé Ilsen, Paul Greven, Jhony Vandebroeck, Rita Van
Moll en Stefan Migalski.

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Statutaire Vergadering van 2016. 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 clublidgelden.
Eerst een mededeling vooraf: wij hebben twee kringen die zich officieel afgemeld hebben, namelijk Fodiaf
Lommel (hun ledenaantal was dermate gedaald dat zij besloten hun aansluiting op te zeggen; Wim Licht
vroeg echter om hem toch nog op de hoogte te houden van de VLF‐activiteiten) en Delta Neeroeteren (de
voorzitter meldde ons dat er te weinig animo was om verder te doen).
Anderzijds hebben wij het genoegen om een nieuwe club te verwelkomen. Deze club heet “UT KLIKT” en is
van Hamont‐Achel; ze krijgt de kenletters DA. Er zijn 15 aangesloten leden.
Verder hebben wij een kring die jaren geleden lid was van het VLF en die een tweede leven begonnen is: ’t
Klikske Wellen (AR als kenletters). Zij konden echter vanavond nog niet aanwezig zijn.
De aanwezigheden worden genoteerd door de secretaris.

3. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Er komen geen opmerkingen op het verslag van 04 december 2015, 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 consulteren. Om misverstanden te
vermijden vragen wij om de aanpassingen aan de lijsten als bijlage bij een e‐mail aan het secretariaat
(pgreven@gmail.com of pgreven@telenet.be) te bezorgen. Paul zet dan de laatste versie in Dropbox.
Wij vragen om de aanpassingen in een kleurtje te zetten zodat wij ook ons Excel‐bestand 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 2015
De secretaris somt de activiteiten van het jaar 2015 op:
• We hadden 6 ledenvergaderingen, waaronder de Statutaire Vergadering in februari. Er waren ook
telkens voorafgaand 6 vergaderingen van de Raad van Bestuur;
• Er was geen extra RvB in 2015;
• In de maanden maart, mei, september en 2 in november hadden wij een lezing, met veel succes en
een grote belangstelling van onze leden. Lezingen werden gegeven door: Myriam Vos, Stefan Migalski,
Chrit Stijnen en Robert Stox.
• Op 12 en 19 september hadden wij een workshop door Marc Cielen over Adobe Lightroom. Wij kregen

•
•
•
•

op deze tweedaagse workshop 11 deelnemers. Het was een leerrijke workshop.
Standpunten, editie 2015, ging door op 20/05/2015 in GC Tentakel in het lokaal van de Volkstuinen
wegens het grote aantal bezoekers;
We hielden de jureringen criterium digitaal op 25/04/2015 en criterium foto op 23/05/2015;
Zaterdag 10 oktober hadden wij in het Stadhuis van Genk de jurering van ons jaarlijks provinciaal
salon. De tentoonstelling en projectie gingen door in de Schouwburg en de Foyer van het Stadhuis in
Genk. Deze manifestatie kon rekenen op heel wat bezoekers, dit op 05 en 06 december 2015;
Wij deden ook mee aan de Euregionale wedstrijd: “De Letste Schiech”, waarbij de meeste
aanvaardingen door VLF‐leden behaald werden. Deze tentoonstelling is nog te bezoeken hier in de
Foyer van GC Tentakel tot 17 februari.

6. Wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement
Ook dit jaar zijn er geen wijzigingen aan de Statuten. In december waren al enkele wijzigingen aan het
wedstrijdreglement goedgekeurd.

7. Voorstellen jaarprogramma 2016
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 de jureringen van het Criterium op 23/04/2016: foto in de voormiddag en
geprojecteerde beelden in de namiddag. Het inleveren gebeurt op 1 april;
We verzamelen de werken voor de CvB‐wedstrijden CvB Photo Awards 2016 op 04/03 en 02/09;
De editie 2016 van Standpunten zal doorgaan op 18 mei 2016 in de zaal van de Volkstuinen hier
in GC Tentakel;
Het Provinciaal Salon gaat door bij Fotogroep ISO 400 in Lommel (De Souverein). Inleveren moet
gebeuren op 03/06/2016, het jureren op 18 juni 2016 in De Lommert N.Neeckxlaan 50 Lommel
en opening van het salon op 23 september tot 25 september 2016 in De Soeverein
Sportveldenstraat 10 Lommel.
In het najaar houden wij andermaal een workshop van 2 dagen, onderwerp en datum zijn nog
niet bekend en zullen later medegedeeld worden. Wij kunnen ook nog één dag invullen met een
cursus.
Verder bijhouden van onze website www.vlfvzw.be met steeds de laatste info;
De verdeling van de toelagen door het CvB is in 2016 nog volgends het lopende decreet, maar
voor 2017 treedt er een nieuw decreet in werking en zal de betoelaging gebeuren via het
gelijkaardig systeem van de buitengewone projecten.

De voorzitter kondigt een pauze aan, ondertussen nemen enkele mensen de bestelling op en gaan ze de
dranken halen om de dorstigen te laven. Dit drankje wordt aan de afgevaardigden aangeboden door het
Verbond.

8. Goedkeuren rekeningen 2015 en begroting 2017
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.
Ook legt hij de begroting voor 2017 voor, maar deze kan op de statutaire vergadering in 2017 nog
aangepast worden aan de nieuwe werkwijze van subsidies door CvB (i.o.v. Cultuur Vlaanderen).
Na deze uiteenzetting legt de wet op de vzw ons op volgende vragen te stellen: “Wie keurt de rekeningen
van het voorbije werkjaar 2015 goed? Wie keurt de begroting zoals ze werd voorgesteld goed?”
De AV keurt de rekening en de voorgestelde begroting unaniem goed.
Omdat de uitgaven voor ons materiaal ook wat te maken hebben met onze financiën deelt de voorzitter
het volgende mee aan de kringen: “Onze materiaalmeester Jhony spendeert toch wat tijd aan het
bijhouden en vooral aan in orde houden van ons materiaal zodat het in de beste omstandigheden kan

uitgeleend worden. In de loop van het voorbije jaar kregen wij van hem de opmerking dat de kaders die
terug ingeleverd werden niet altijd zorgvuldig behandeld werden en dat hij regelmatig het een en ander
moest aanpassen. Wij staan erop dat de kaders in dezelfde staat zouden terug ingeleverd worden. Indien
dit niet het geval is zullen wij per kader die Jhony moet aanpassen een vergoeding van de gestorte
waarborg afhouden, dus één euro per kader dat niet in orde is.”

9. Over de subsidies en varia.
De voorzitter verduidelijkt de subsidies:
• de provincie geeft geen subsidies meer, alles is naar de Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap
gegaan.
• De 900 euro van de provincie werd reeds overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en werd
mee ingecalculeerd in de enveloppe die het CvB ontving in 2014.
• De betoelaging vanuit 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) voor 2 workshops en 1 cursus is dat 1500 euro;
o 350 euro voor een lezing... voor 5 lezingen samen 1750 euro;
o 5000 euro voor het provinciaal Salon (mits facturen).
o Voor 2016 kunnen wij € 11750,‐ ontvangen mits voorleggen van de juiste bewijsstukken.

10. Aanstellen en/of ontslag beheerders
Zoals steeds is de helft van de bestuursleden uittredend: Paul Greven, Aimé Ilsen, Stefan Migalski en Jhony
Vandebroeck.
Deze bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Er hebben zich geen kandidaten voor de RvB gemeld. 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. Opdat de werking van het VLF verder kan
doorgaan, 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 hen 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 2016 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
Voorbije:
•

Het Provinciaal Salon… de voorzitter vraagt naar reacties, naar een mening.
Achille van Renovat: “Perfecte locatie, mooie tentoonstelling… maar erg dat er geld
gevraagd werd voor de cataloog. Daarbij was de projectie abominabel slecht.”
Chrit sluit hier bij aan met: “De presentatie was klote!”
Bruno denkt dat de kwaliteit van de projectie te wijten was aan een onbekende oorzaak,
misschien door het gebruik van een andere laptop. ’s Zondags was het wel goed. Bruno
vond wel dat er een goede opkomst was op de opening, maar erg weinig bezoekers bij de

•

•

jurering. Verder haalt hij ook aan dat sommige clubs een allegaartje aan stickers
gebruiken, vaak met te weinig gegevens om de auteur of de club aan te duiden. Ook
weten de mensen niet wat ze inzenden, want als naar een digitaal bestand gevraagd
wordt, moeten ze eerst een foto van hun foto vragen om het digitaal bestand te kunnen
bezorgen.
Op vrijdag 8 januari vierde Difoto haar 40‐jarig bestaan. Difoto vzw stelt nog steeds
tentoon in de Velinx te Tongeren. De foto’s van de leden en de foto’s + gedichten van
“de uitdaging” zijn te bekijken gedurende de openingsuren van de Velinx.
Jozef De Groof vond de inbreng van de schrijvers een pluspunt, Chrit vond het een goede
tentoonstelling. “Een goede opening en receptie,” zei Achille. Robert Stox drukte ook zijn
tevredenheid uit over de opkomst, hij dankt de bezoekers en vertelt er bij dat er in de
Velinx ook heel wat belangstellenden van buiten de fotoclubs naar de tentoongestelde
foto’s en gedichten gaan kijken.
Op 9 januari was er de opening van de tentoonstelling van “De letste Schiech”. Dit was
ook een succes. Vorige zaterdag (30/1) was er de eindvoorstelling met Ensemble 88. Men
wilde Stefan Vanfleteren eerst vragen om over de foto’s te spreken, maar toen dat geen
optie was, koos men voor Martin Hestermans. Blijkbaar was niemand van deze algemene
vergadering aanwezig op deze eindvoorstelling. Was men afgeschrikt door Ensemble 88?

Komende:
•
•

Omni‐Foto Diepenbeek nodigt uit op haar 3de grote tentoonstelling op 12, 13 en 14
februari. De uitnodigingen werden rondgedeeld, meer informatie op www.vlfvzw.be.
Ook voor de volgende aankondiging, namelijk op 20 en 21 februari is er het fotosalon van
Fotoclub De Eik Lummen in GCOC Oosterhof te Lummen.

14. Rondvraag
•
•

•

Nog een vraagje van de voorzitter: “Als er uit een of andere kring een vrijwilliger wil
komen om onze website wat op te fleuren, dan horen wij dat graag. Stuur maar een
mailtje naar het secretariaat.”
Voorstel van Willy Smets: “Aan de medailles wordt weinig of geen waarde gehecht.
Waarom geen andere prijzen die meer zinvol zijn en waar de mensen wat aan hebben.”
Hierover ontspint zich een hele discussie. Feit is dat er nog een voorraad aan medailles is
en dat er in 2016 nog medailles uitgereikt gaan worden.
En nog van Willy: “Clubs laten heel wat mogelijkheden liggen, want bij een voldoende
aantal CvB‐leden kunnen gratis kwaliteitsbevorderende begeleidingen aangevraagd
worden. Hier wordt dus te weinig gebruik van gemaakt. Zou het VLF‐bestuur geen acties
hiervoor kunnen organiseren in samenwerking met andere geledingen? Dan zou men
zich wel moeten gaan verplaatsen, bijv. naar Antwerpen. En de lijst van de lesgevers van
het CvB is zeer moeilijk toegankelijk, veel te klein als je het afdrukt.” Over dit voorstel
ontspint zich ook weer een hele discussie. De voorzitter kaatst de bal terug naar de AV en
klaagt aan dat het bestuur zo al geen suggesties krijgt voor het inrichten van lessen of
lezingen.

15. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 1 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

