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Verslag Ledenvergadering.

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

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
Foto Total
Omni-Foto
FotoGroep Kortessem

Verontschuldigde kringen:
Prisma Leopoldsburg

FKD FotoKring Diepenbeek

Fotoclub Peer

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

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
De voorzitter is terug van weggeweest. Na het uitdelen van de teruggekomen foto’s van het
Provinciaal Salon en na het inzamelen van de werken voor de Grote Prijs van België vraagt André
of er opmerkingen zijn op het verslag van de vergadering van 3 juni 2016. Er komen geen
opmerkingen, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.
André meldt dat wij een gast mochten welkom heten op onze RvB: Edgard Voets van Omni-Foto
Diepenbeek. Hij stelde zich, voorlopig en zonder verdere verbintenis van zijnentwege, kandidaat
voor de RvB.
Daarna noteert de secretaris de aanwezige kringen en de verontschuldigden.

2. Evaluatie Provinciaal Salon 2016 en diploma’s van het Criterium
De RvB vond het een geslaagd salon, en hoewel Lommel niet centraal gelegen is, was er op de
opening toch wel wat volk aanwezig. De voorzitter vraagt aan de vergadering om dit salon verder
te evalueren.
Er worden heel wat positieve punten opgesomd: goede organisatie, goede presentatie, een heel
goede projectie, ook de eigen werken waren prima gepresenteerd en van hoge kwaliteit.
Over de receptie was er wel de opmerking dat men het een beetje te sober vond, eigenlijk
beneden de normen voor een Provinciaal Salon.
Daarna ontspint zich een discussie over het voldoen aan het regelement voor het wel of niet
tonen van alle aanvaarde digitale beelden in de galaprojectie. Er bleek een verschil te zijn tussen
het VLF-reglement en het vademecum voor het inrichten van een Provinciaal Salon. Dit zou
moeten aangepast worden.
Onze voorzitter verontschuldigt zich nogmaals voor het ontbreken van de diploma’s op de
proclamatie van het Provinciaal Salon in Lommel. Het was de RvB volledig ontgaan dat ze niet
gedrukt waren. Wij hebben de diploma’s per kring in een omslag gestoken en geven ze mee aan
de afgevaardigden.

3. Jureringen
Wat betreft de gang van zaken voor de jureringen van het Provinciaal Salon, deze kreeg je reeds
te horen op de vorige ledenvergadering.
Daar ons wedstrijdteam in 2017 dreigt terug te vallen op de helft, zijn wij dringend op zoek naar
vervangers. Deze moeten niet noodzakelijk lid zijn van onze RvB. Naar wie zijn wij op zoek? Twee
à vier personen die zich met de jureringen willen bezighouden. Wij (het huidige team) plannen
een “testjurering” waarbij wij deze mensen de werkwijze voor het jureren willen aanleren. Dit

begint met het ontvangen en inschrijven van de werken, gaat verder met de jurering zelf, de
bediening van het computersysteem en eindigt met het doorgeven van de uitslagen na de
jurering en met het bijhouden van de resultaten van de individuele leden m.b.t. hun aantal
aanvaardingen, onderscheidingen en sterren.

4. Lezingen
De lezing “Licht, Strobisme” door Peter Nackaerts mogen we zeker als een succes beschouwen.
Hij had heel wat van zijn materiaal bij en gaf een zeer gesmaakte demonstratie van het gebruik
van een flits los van de camera. Ook uit de vergadering komen er positieve opmerkingen: “De
beste lezing… Die man kende zijn zaak.”
Volgende maand 4 november komt gerenommeerd fotograaf Rudi Van Beek ons uitleg geven
over Pers- en Sportfotografie. Ook voor deze lezing, de laatste van dit jaar, moet je te gepasten
tijde inschrijven.
Wij vroegen aan de vergadering om ons onderwerpen of thema’s voor een les en/of workshop
nog in de loop van dit jaar. Wij trachten dit alsnog in te vullen. Graag toch nog een paar
onderwerpen waarover je wat meer uitgebreide informatie zou willen krijgen of suggesties van
lesgevers.

5. Euregionale Fotowedstrijd
Eind augustus zijn de voorzitter en de secretaris naar een vergadering van de werkgroep geweest
in Roermond bij het Huis van de Kunsten. Daar werd beslist om als thema voor de volgende
wedstrijd “Bruggen” te nemen. Voor dit thema mag men zowel werken met een echte brug op
als werken die uitdrukking geven aan kontakten tussen mensen. Het zullen weer max. 10 foto’s
worden, 5 losse foto’s en max. 5 foto’s in een reeks. De wedstrijd en bijhorende expo’s zullen
enkel door de drie euregionale geledingen georganiseerd worden, dus zonder verdere (vreemde)
betrokkene (zoals bijv. een muziekensemble). Ook zijn de auteurs niet meer verplicht tot het
fotograferen van alleen maar bruggen in de Euregio. Het aan ons beloofde wedstrijdreglement
hebben wij nog niet ontvangen, maar zodra het aankomt verdelen wij het via de gebruikelijke
kanalen.

6. Wijzigingen lidmaatschap CvB
Vanaf nu zal het CvB de term “leden” niet meer gebruiken. Er dient zich een tamelijk ingrijpende
verandering aan voor de geledingen en de kringen. Op de opening van het Provinciaal Salon
kondigde André aan om een overleg te plannen met de voorzitters en secretarissen van de
kringen om deze wijzigingen eerst aan deze voor te stellen, zodat zij het verder kunnen doorgeven
in hun club. Wij gaan nog een plaats, datum en uur aan alle kringen doorgeven om (nog in de loop
van deze maand) deze vergadering samen te roepen.
André stelt de leden van de AV enigszins gerust door te zeggen dat de huidige regeling wat betreft
de CvB-leden nog hetzelfde blijft in 2017. De geplande wijziging zal van start gaan in 2018.

7. Subsidieregeling voor de volgende werkjaren
Wij deelden op de vorige vergadering het volgende mee: “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.” Wij hebben zopas een mail gekregen van het CvB met meer uitleg. Wij zullen
niet meer gebonden zijn aan de convenant en worden dus niet meer verplicht één publieke
manifestatie en minstens één vormingsactiviteit in te richten. De geledingen die verder fungeren
als “bevoorrechte partner” kunnen voor hun activiteiten van 2017 één of meerdere projecten
indienen. Deze voorstellen moeten samen met een gedetailleerde begroting en een korte en
duidelijke toelichting van het project naar het CvB gezonden worden. De uiterste datum voor de
projectaanvragen is enkel dit jaar 15 december, voor de volgende jaren wordt dat 1 november.
Het CvB-team zal alle tijdig ingediende projecten grondig bekijken, eventueel bijkomende
inlichtingen vragen en daarna de dossiers voorleggen aan een beoordelingscommissie. Deze

commissie laat dan weten aan de RvB van het CvB welke projecten kunnen aanvaard worden en
welk bedrag aan het project kan toegekend worden. De RvB van het CvB zal uiteindelijk de
beslissing nemen.
Ook deze subsidieregeling zal aan de orde komen op de eerder genoemde vergadering voor de
clubvoorzitters en -secretarissen.

8. Dringende oproep betreffende de toekomst van het VLF
Op de opening van het Provinciaal Salon heeft de voorzitter geprobeerd om onze leden er attent
op te maken dat in februari een drietal van onze beheerraadsleden hun mandaat zullen
neerleggen of niet vernieuwen. Tot op heden hebben wij daar zeer weinig reactie op gekregen.
André heeft Edgard Voets reeds vermeld bij de aanvang van de vergadering. Deze vroeg echter
om zijn kandidatuur onder voorbehoud te noteren. De voorzitter verduidelijkt verder: “Zoals je
weet, ik had het reeds medegedeeld op de statutaire vergadering van februari dit jaar, verleng ik
mijn mandaat niet, daarnaast had ook André Cox al gezegd dat hij zijn mandaat niet meer zou
vernieuwen en Paul Greven heeft beslist zijn taak als secretaris af te geven.
Misschien is een verandering wel nodig en 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.
Ik wil niemand angst aanjagen maar wil er wel op wijzen dat, indien er geen kandidaten zouden
opdagen en indien onze Raad van Bestuur terugvalt tot minder dan drie leden, wij wettelijk
verplicht zijn de vzw in vereffening te stellen. Het huidige Verbond zou dan ophouden te bestaan.
En indien er nog 3 of zelfs leden overblijven dan nog is het niet doenbaar om een vereniging als het
VLF te laten draaien op slechts drie of vier bestuursleden.”
Na afloop van de AV meldt Mathieu De Bosscher zich als kandidaat om te helpen bij de jureringen
digitaal, weliswaar zonder bij de Raad van Bestuur te willen komen.

9. Activiteiten
Voorbije:
 Op 16 – 17 – 18 september Provinciaal Salon in Lommel + fototentoonstelling door
ISO400.
 Op 24 september: opening fototentoonstelling door Fotogroep Inter-Limburg in CC
Achter Olmen, deze tentoonstelling is nog open tot 15/10.
 De twee eerste WE’s van juni bij Fotogroep Houthalen. Fonsy Schoeters deelde mee dat
het een goede expo geweest is, dat de club deze manifestatie volgend jaar wil herhalen.
Hij vond het wel jammer dat er weinig bezoekers van het VLF gekomen waren.
Komende:
 Vrijdag 24/10 + WE 15/10 + WE 22/10 “Zie jij wat wij zien” door Foto Total in Hasselt
Onder de Toren. Met fotospecial “Atoombunker” en doorlopende projectie.
 04/11/2016: Lezing Pers- en sportfotografie door Rudi Van Beek

10. Rondvraag
Achille vindt dat het meedelen van de nieuwtjes, o.a. ook het verslag van de vergadering, vlot en
zonder veel werk via een Nieuwsbrief zou kunnen verspreid worden. De voorzitter vindt dit een
goede taak voor de opvolgers.

11. Afsluiting
André bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en hij wenst allen een behouden
thuiskomst.
Volgende ledenvergadering: vrijdag 02 december 2016 om 20:30 uur zaal 3 GC Tentakel.
De voorzitter,
André Degent .

De secretaris,
Paul Greven.

