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Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Diaclub Kwaadmechelen
Fidiak Koersel
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Peer
Fotoclub Beringen vzw
Fotoclub Heers vzw
Fotogroep Houthalen

Fotoclub De Eik Lummen
Renovat Foto vzw
Difoto vzw Tongeren
FCTGenk
Artistieke Groep Bree
Fotoclub Prisma Leopoldsburg
Fotoclub “88” Dilsen

Digifoto Creatief Genk
Koninklijke HaFoC Hasselt
Fotogroep ISO-400
FKD (FotoKring Diepenbeek)
Digifriends Nieuwerkerken
Omni-foto
FotoGroep Kortessem

Verontschuldigde kringen:
Foto Total Hasselt

KWB Mechelen a/d Maas

Candid Munsterbilzen

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

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
Na het uitdelen van uitnodigingen voor komende manifestaties en het inzamelen van de werken
voor het criterium en BFF Natuur, heet de voorzitter allen welkom en vraagt hij naar eventuele
opmerkingen op het verslag van de vergadering van 3 februari 2016.
Er komen geen opmerkingen, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.
De voorzitter merkt echter op: “Alhoewel het verslag van de statutaire vergadering zojuist
goedgekeurd is, wil ik op die vergadering toch nog even terugkomen. Op de uitnodiging van onze
statutaire vergadering van dit jaar stond als punt 10 op de agenda: ‘Eventuele sprekers aan het
woord’. Dit is dus de uitgelezen kans voor iedere aanwezige op de Statutaire om haar of zijn
opmerkingen, vragen en voorstellen te formuleren. We zijn het echter gewoon dat er zich zelden
of de laatste jaren haast nooit sprekers aanbieden. Soit, maar dat men dan, terwijl de verkozen
bestuurders apart gaan om de voorzitter aan te duiden, van hun afwezigheid gebruik maakt om
de vergadering toe te spreken en een rondvraag te doen, vind ik persoonlijk niet kunnen! Ik
dacht dat wij in ons verbond met volwassenen te doen hadden.“
Dit gezegd zijnde, noteert de secretaris de aanwezige kringen.

2. Lezingen en jaarprogramma
De eerste twee lezingen genoten de nodige belangstelling. Stilaan geraakt de inspiratie van de
bestuursleden uitgeput. Niettegenstaande onze oproep voor nieuwe onderwerpen voor lezingen,
blijven wij op onze honger zitten. Wat betreft de opmerking vanuit de vergadering vorig keer om
deze lezingen in samenwerking met andere geledingen te doen, dat zien wij niet zitten. Wie
neemt het initiatief? Waar gaat de lezing door? Zouden vele leden voor een lezing van 2 u van
hier naar bijv. ’t Zonneputteke in Zoersel willen rijden?
Fons Schoeters doet een suggestie, waarvoor dank, (vervolg modelfotografie) maar we
verwachten nog meer van dat van de achterban.
We zouden het ons als bestuur gemakkelijk kunnen maken, want volgens de lopende convenant
moeten wij één publiekgerichte manifestatie en één vormingsactiviteit doen en dat is alles. Daar
het er volgens de AV op neer komt dat het onderwerp voor een lezing door leden van de RvB
moet bedacht worden, zou het voor ons heel wat zoekwerk besparen mochten wij ons tot slechts
één vormingsactiviteit beperken. Daarom stel ik vandaag ook de vraag: “Wie wil de
tweemaandelijkse lezingen behouden?”
Hierop gaan bijna alle handen de hoogte in.
De voorzitter gaat verder: “Geef ons dan ook thema’s waarover jullie lezingen willen hebben.”

Er is een lezing via Aimé geregeld over het gebruik van maskers (in Photoshop), dit wordt
gegeven door Leon Goyens en gaat door op 6 mei 2016. Deze dag is weliswaar een brugdag, maar
wij zullen toch in zaal 3 terecht kunnen.
Naast de lezingen hebben wij een optie genomen om een dagcursus en gedurende twee dagen
een workshop in te richten. Ook hiervoor zouden wij graag suggesties krijgen. Waarover wil je
bijkomende informatie? Wat zou je graag behandeld zien? Laat het ons alstublieft weten.

3. Jurering van het Criterium
De jurering van 516 werken PI, 47 foto’s M en 174 foto’s CP zal doorgaan op zaterdag 23 april
vanaf 10:00 uur stipt. Per dagdeel wordt er één discipline gejureerd (PI en Foto). De jurering is
voor iedereen toegankelijk. Er zullen drie juryleden zijn die zowel foto als geprojecteerd beeld
zullen jureren. Dit bespaart ons verplaatsingskosten van juryleden en helpers bij het jureren. De
werken van deze jurering kunnen afgehaald worden vóór het begin van de lezing van mei (op
06/05/2016 vanaf 19:00 tot 20:00 uur). We proberen de foto’s in de namiddag al per club uit te
sorteren. De diploma’s zullen op onze ledenvergadering van juni aan de VLF-afgevaardigde
gegeven worden.
Sommige wedstrijdcommissarissen volgen de juiste inzendprocedure niet. Hoe het wel moet,
kan je wel terugvinden op onze website.
Slechts van één deelnemer hebben wij de detailbestanden gekregen van een samengesteld werk,
ingezonden bij PI. Dit MOET voor alle samengestelde werken. (Te sturen aan
andre.cox@telenet.be)
Paul vraagt of het gebruik van textures uit Photoshop toegelaten is. De voorzitter zegt dat
hierover geen problemen gemaakt worden, dat mag. Hetgeen niet mag is foto’s van internet
halen om te gebruiken in samenstellingen.

3. Provinciale vergadering over Cultuurbeleid.
Drie VLF-bestuursleden op deze vergadering aanwezig: Rita Van Moll, Aimé Ilsen en André
Degent. De toehoorders kregen een hele uiteenzetting van de heer Igor Philtjens, de deputé van
cultuur, in verband met de herschikking van Cultuur door de Vlaamse overheid en de rol welke de
provincie nog zou kunnen spelen voor de cultuur in de Provincie.
Het financiële luik werd reeds over gedragen naar CJMS. Wanneer de rest van sectie cultuur in de
provincie zou stoppen staat nog niet 100% vast. Al deze uitleg was in feite bedoeld om er ons van
te overtuigen dat de provincie zeer begaan is met de cultuur in de provincie en dat zij de culturele
verenigingen zullen blijven steunen, maar op financiële steun moest er niet gerekend worden.
Daarna kwamen mensen van de afdeling cultuur van de provincie verdere uitleg geven. Daaruit
bleek dat zij sinds 28 januari hoorzittingen georganiseerd hebben met de verschillende spelers
i.v.m. cultuur (lokale besturen, culturele centra, onderwijs, erfgoedcellen, bib’s, amateurkunsten
en socioculturele verenigingen). Daarna kwam er een opsplitsing in groepen en elke groep kreeg
een viertal vragen en een blokje post-its. De bedoeling was dat de deelnemers hun visie van hulp
op de post-its noteerden en deze op een groter blad kleefden, één per vraag. Sommige zaken
werden daarna kort toegelicht in de volledige vergadering (amateurkunsten) en later zou er dan
uit alle hoorzittingen een synthese gemaakt worden en aan de deelnemers bezorgd worden. Het
VLF-bestuur heeft tot nu toe daar niets van ontvangen. Wanneer er verder nieuws is, laten wij het
jullie weten.

4. Euregionale Fotowedstrijd
De werken die tentoongesteld werden in de Foyer van GC Tentakel zijn op 17 februari afgenomen,
uitgekaderd en terugbezorgd bij de makers. De werken van Nederland en Duitsland zijn op 2
maart teruggebracht naar het Huis van de Kunsten in Roermond. Daar vernam André dat er op de
“sluitingsactiviteit” hier in Zonhoven, t.g.v. het optreden van Ensemble 88, slechts 10
toeschouwers waren (bron: Peter Lambrichs van de Nederlandse Fotobond afdeling Limburg). Er

is op 20 april e.k. een evaluatievergadering in Roermond. Paul Greven en nog iemand van het
bestuur zouden ernaartoe gaan. Daar zal ook gesproken worden of er nog Euregionale
wedstrijden komen. De voorzitter polst nu al eens bij de algemene vergadering of er nog
voldoende belangstelling om aan een nieuwe Euregionale Wedstrijd mee te doen. Er is niet veel
enthousiasme voor, Achille van Renovat werpt in het midden dat dit afhankelijk zal zijn van het
thema.
Wij wachten dus af wat ze op de evaluatievergadering gaan zeggen en daarna overleggen we in de
Raad van bestuur en de algemene vergadering.

5. CvB
Het CvB heeft eind vorig jaar de visitatiecommissie van het Departement Cultuur op bezoek
gehad. Nu het lopende decreet eindigt op het einde van dit jaar, waren er heel wat opmerkingen
in verband met de werking van de laatste jaren, o.a. over de manier van subsidiëren.
Vanaf 2017 treedt een nieuw decreet in werking voor de jaren 2017-2021. Het CvB zal ten
gevolge van de aanbevelingen van de visitatiecommissie op meerdere punten wijzigingen en
aanpassingen doorvoeren. Concrete punten kunnen nog niet gegeven worden. Er zijn reeds een
paar extra vergaderingen van de RvB van het CvB geweest. Daar zijn verschillende voorstellen
besproken, deze zullen verder uitgewerkt worden en na goedkeuring door de RvB bekend
gemaakt worden. Wij houden jullie verder op de hoogte.

6. Uitslagen wedstrijd Photo Award Lentewedstrijd
Deze wedstrijd zal gedurende het tweede weekend van april gejureerd worden en vermoedelijk
zal André D. de foto’s kunnen gaan terughalen rond half april. Zij zullen dan teruggeven worden
aan de kringen, eventueel op de jurering en anders vóór aanvang van de lezing van 6 mei.
E-mails om de volledige uitslagen van deze jurering te bekomen hoeven jullie niet naar de
wedstrijdcommissaris te sturen. Wij bezorgen deze uitslagen aan de kringen tijdens de
vergadering (of lezing) nadat wij ze ontvangen hebben.

7. Activiteiten
Voorbije:
 Omni-foto Diepenbeek hield zijn 3de salon op 12-13-14 februari; op de opening was er
heel wat volk komen opdagen. Reactie van Gunther: “Het was heel goed geweest, ’s
zondags was het heel druk, nog nooit zo goed geweest… maar de huurprijs voor de
locatie, die was niet mals.”
 Op 20 en 21 februari: het Salon van De Eik Lummen, met een goede belangstelling op de
opening en een goede receptie. Reactie van Jhony: “Het was nog eens een opening zoals
in de goede oude tijd, gezellig samen en ruim voorbij het middernachtelijk uur. Dat doet
deugd en ik was een tevreden voorzitter.”
Komende:
 02/04/2016 BFF Salon in CC de Jolis Bois in Sint-Pieters Leeuw;
 15, 16, 17 april Clubsalon van Fotoclub Heers vzw in het Buurthuis van Bovelingen;
 23/04 jureren criterium in GC Tentakel vanaf 10:00 u;
 06/05 lezing: “Werken met maskers” om 20:00 u;
 13/05 Tentoonstelling door KWB Maasmechelen;
 Standpunten in GC Tentakel in de Zaal van de Volkstuinen op 18 mei.

8. Rondvraag
Voor wie regelmatig op onze site gaat en specifiek in de kalender zal opgemerkt hebben
dat Renovisie ’16 niet meer in de kalender staat. Deze organisatie is met een jaar
uitgesteld wegens herinrichting en bouwwerken in cc de bogaard.
Aan de aangekondigde wedstrijd in samenwerking met de provincie zal niets gewijzigd
worden. Verdere info in verband hiermee worden later verstuurd.

9. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en hij wenst allen een behouden
thuiskomst.
Volgende ledenvergadering op vrijdag 03/06/2016 om 20:30 u met vooraf inleveren van de
werken voor het provinciaal salon. Dan zal Mil Verhasselt een demonstratie geven van zijn
manier van het digitaliseren van dia’s. Zelf dia’s meebrengen mag ook.
De voorzitter
André Degent

De secretaris
Paul Greven

