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Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Peer
Fotoclub Beringen vzw
Fotoclub Heers vzw
Foto en digiclub Tele 3530
Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat foto vzw

Verontschuldigde kringen:
Diaclub Kwaadmechelen

Verslag Algemene Vergadering.

Fodiaf
Projecta Heusden
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw Tongeren
FCT Genk Termien
Artistieke Groep Bree
Fotoclub “88”
Digifoto Creatief Genk
Koninklijke HaFoC Hasselt

Fotogroep ISO – 400
FotoKring Diepenbeek
Fotocollectief CTT
Digipelt
Digitale Vrienden Wijer
Foto Total
Omni-foto
Fotogroep Kortessem

Fidiak Koersel
ArteLoo

Luminé Image Art

Aanwezige bestuursleden: André Degent, André Cox, Rita Van Moll, Aimé Ilsen, Paul Greven en Jhony
Vandebroeck en Bart van den Hout.

1.

Welkom door de voorzitter
De voorzitter biedt de afgevaardigden van de kringen zijn wensen voor het Nieuwe Jaar aan. Hij hoopt dat
iedereen in dit jaar veel plezier mag beleven aan haar/zijn hobby. Ook hoopt hij op een verdere goede
samenwerking.

2.

Incentives voor Proview
In 2012 kregen de personen waarvan de werken opgehangen werden bij de tentoonstelling in Malle elk een
klein aandenken (schrijfset) voor hun deelname. Voor 2013 hebben wij ook voor een presentje gezorgd,
namelijk een geheugenstick. Deelnemers van het VLF (of hun clubafgevaardigden) krijgen hun aandenken
vanavond en het wordt ook bezorgd aan de deelnemers van FgA.

3.

Noteren van de aanwezigen en goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Na het uitdelen van de teruggekomen foto’s en van de geheugensticks is het de beurt aan de secretaris om
de aanwezigheden en de verontschuldigingen te noteren. Vervolgens vraagt de voorzitter naar opmerkingen
op het verslag van 6 december 2013 en omdat er geen zijn wordt het stilzwijgend goedgekeurd.

4.

Eindejaarszending
Wij willen, voor een goede gang van de zaken, verwijzen naar ons huishoudelijke reglement:
Art 2.2 De toegetreden leden zijn de leden die voorkomen op de ledenlijst van de aangesloten kringen. Het
bewijs van lidmaatschap bij een kring wordt geleverd door het jaarlijks, voor eind januari, terugzenden van
de verbeterde ledenlijst, die U door het secretariaat bezorgd wordt. Alle personen die op deze lijst voorkomen
kunnen aan de VLF–activiteiten deelnemen, dit geldt ook voor elke aanvulling die in de loop van het jaar naar
het verbond doorgestuurd wordt.
Art 4.1 Om de afsluitingen van de rekeningen per einde jaar te vergemakkelijken, dient de aangesloten kring
het lidgeld te betalen tussen 1 januari en 31 januari van het lopend werkjaar.
Wat betreft het art 2.2: “Wie niet via dropbox wenst te werken, moet dringend een mailtje sturen naar onze
secretaris (pgreven@telenet.be ) om hun ledenlijst 2013 te vragen en er voor te zorgen dat de verbeterde
lijst terug is voor eind januari.”
Wat betreft art 4.1: “Betaal a.u.b. de clubbijdrage voor 2014 aan het VLF op rekening nummer IBAN: BE32
0011 2868 2502 BIC: GEBABEBB voor 31 januari. Elke club betaalt enkel 25 euro clublidgeld , VERDER NIETS.
Onze penningmeester heeft al meerdere kringen hun abonnementsgeld voor het VLF-Nieuws moeten
terugstorten.”

5.

Vormingsactiviteit
De voorzitter had hiervoor contact opgenomen met een docent van PXL, maar omdat deze persoon
gedurende de voorgestelde periode zeer druk bezet was, waren wij genoodzaakt om een andere spreker te
vragen. Het is Carlo Diana geworden. Hij heeft op woensdag 11 december een vormingsactiviteit gegeven
over beeldanalyse. De les ging door hier in GC Tentakel en startte om 19u30. Vijfendertig deelnemers hadden
zich via e-mail aangemeld. De aanwezigen konden genieten van een leerrijke avond.

6.

CvB – wedstrijd Prijs van Vlaanderen 1e reeks
Om alle misverstanden te voorkomen legt de voorzitter de werkwijze voor dit jaar toch nog even uit...
De wedstrijdcommissaris verzamelt de werken van haar/zijn kring. Dit is hetzelfde als vroeger, maar nu moet
zij/hij er voor zorgen dat de digitale beelden (met de juiste filenaam) samen met het inschrijvingsformulier PI
en het inschrijvingsformulier foto rechtstreeks naar wedstrijd@beeldexpressie.be gestuurd worden via het
programma WeTransfer ( www.wetransfer.com ) en dit voor 1 maart 2014. Omdat André Degent de foto’s
zelf naar Freddy Van Gilbergen brengt, kunnen wij deze inzamelen op de vergadering van 7 maart, zodat hij
ze in de verhuisdoos kan stoppen en de doos op 8 maart bij Freddy kan gaan inleveren.

7.

Verzekering persoonlijke ongevallen
Ja, onze polis en de verzekering BA en Lichamelijke Schade (van het CvB) overlappen elkaar gedeeltelijk. Maar
als wij onze polis opzeggen, zouden wij langs de andere kant onze leden (VLF-afgevaardigden) die geen CvBlid zijn bij een ongeval in de kou laten staan. Wij kunnen niemand verplichten zich aan te sluiten bij om het
even welke organisatie en daarom houden wij onze polis aan. Ook werd ons verteld door een expert in
verzekeringen dat voor de waarborgen die we krijgen de berekende polis best meevalt.

8.

Verslagen en uitnodigingen
Iedereen heeft ondertussen hopelijk wel vernomen dat de laatste editie van het VLF-Nieuws vorige maand
naar de leden verstuurd werd.
Het verslag van de vergadering zal nog altijd gedurende de week na de vergadering op onze website geplaatst
worden en kan daar door alle leden gelezen worden. Het is voor de clubs ten zeerste aan te raden om op hun
vergaderingen ook verder zoals in het verleden de meldingen vanuit onze ledenvergadering te bespreken,
eventueel met behulp van dit verslag op de website.
Uitnodigingen en/of berichten (ook FOTO-wijzer) van de kringen worden ook opgenomen op de website in de
rubriek “Evenementen” en/of in de rubriek ”Kalender”. Website VLF : www.vlfvzw.be.
Wij blijven ook deze nieuwtjes dagelijks (na ontvangst) via mail doorsturen naar de kringen, die het dan onder
hun leden kunnen verdelen. Stuur je mail naar: vlfvzw@gmail.com.

9.

Statutaire Vergadering
De uitnodiging voor de Statutaire Vergadering stond reeds in het VLF-Nieuws van december. De SV gaat door
op vrijdag 7 februari om 20.30 uur.
Kandidaten om lid te worden van de Raad van Bestuur en ook eventuele sprekers moeten zich via mail bij
het secretariaat aanmelden voor 25 januari 2014.
In de huidige RvB zijn ontslagnemend en eventueel herverkiesbaar: Paul Damen, Paul Greven, Aimé Ilsen en
Jhony Vandebroeck.
Onze boekhouding hebben we afgesloten per 31/12/2013. Wij zullen de financiële afrekening 2013 samen
met de begroting 2015 via mail aan de kringen bezorgen. Print deze documenten eventueel af en breng ze
mee naar de Statutaire Vergadering om de uitleg van de penningmeester beter te kunnen volgen.

10. VLF-Nieuws
Na 35 jaar hebben wij verleden maand ons laatste nummer van het VLF-Nieuws dus rondgestuurd. Dat wij
niet alleen waren die de digitale weg op gingen met het uitbrengen van een magazine, konden wij vernemen
van de KAVF, ook zij zijn opgehouden met het laten drukken van een boekje.
Na Stefans veelbelovende presentatie op de vorige Algemene Vergadering (zie toemaatje), zijn wij even gaan
samenzitten met hem en heeft hij ons verzekerd dat hij een digitale editie wil maken. Hoe de werkverdeling
zal gebeuren laten wij je ook nog weten via e-mail, zo ook de periodiciteit en de uitgavedatum. Omdat dit
nog enkele tijd voorbereiding zal kosten, zal er in januari nog geen magazine verschijnen, wij hopen in
februari een nummer 0, een teaser, te kunnen uitbrengen en dan definitief te starten met een extra dik
lentenummer in maart.

Stefan vertelt in een notendop iets over de werkwijze van verzenden, waarbij hij de clubsecretariaten
oproept om er voor te zorgen dat de opgegeven e-mail adressen van de leden correct zijn. Zodra een nieuw
nummer verschijnt, kan je dan kiezen of je het magazine wil downloaden of online lezen. Er is ook een
mogelijkheid om alles af te drukken, maar de inktkosten zouden wel eens kunnen oplopen en voor de
gevelde bomen blijven jullie zelf verantwoordelijk. Het magazine zou ook via een tablet of smartphoneme
kunnen bekeken worden.
Wij hadden wel wat meer animo verwacht van onze lezers of andere VLF’ers en hoopten op enkele
aanmeldingen om mee te werken aan een digitaal magazine, maar tot op heden voelde niemand zich
geroepen. Het is echter nog niet te laat, wil je meewerken, stuur dan maar een mailtje naar
vlfvzw@gmail.com.
Wij willen met onze laatste editie ook de benaming “VLF-Nieuws” laten vallen. We zijn dus op zoek naar een
eigentijdse naam voor ons digitaal magazine. Suggesties zijn altijd welkom, ook via vlfvzw@gmail.com, wij
zullen je eeuwig (+ 3 dagen) dankbaar zijn.

11. VLF-vergaderingen
Onze maandelijkse ledenvergaderingen werden en worden de laatste tijd regelmatig in vraag gesteld…
Wij zelf stellen ook vast dat een ledenvergadering gemakkelijk op korte tijd kan afgehandeld worden. Wij
vinden het in deze tijd van besparingen dan ook onverantwoord om jullie maandelijks naar hier te laten
komen om enkele administratieve zaken te behandelen en jullie daarna naar huis te sturen. Heel wat van
deze administratie kan gemakkelijk via internet geregeld worden. Daarom werd er een voorstel uitgewerkt
tijdens onze laatste Extra Raad van Bestuur om nog slechts om de twee maanden een gewone Algemene
Vergadering te houden. Wij zouden hiermee willen starten in februari (met de noodzakelijke Statutaire
Vergadering) om vervolgens alle even maanden (april – juni- oktober en december) deze vergadering te laten
doorgaan hier in GC Tentakel.
Als je echter de agenda van inleveren bekijkt dan zie je dat er verschillende inleveringsdata in de oneven
maanden vallen. Tijdens deze tussenliggende maanden (vergaderingen) kan er bijeengekomen worden voor
inzendingen, lessen, uitgebreide toemaatjes: bijv. ingevuld door Marc Cielen, Johan Doumont, Frank
Vandersmissen en andere sprekers of lesgevers). Wij zouden deze lessen (uiteenzettingen) ook hier in zaal 3
laten doorgaan op de datums die reeds vastgelegd waren voor een ledenvergadering. Er zal gevraagd worden
vooraf in te schrijven daar de capaciteit van deze zaal beperkt is tot een kleine 50 personen.
Jozef van Fotoclub Heers vraagt naar het begin uur van de tussenliggende vergaderingen. We trachten om 20
uur te beginnen en te eindigen om 22 uur.
Eventuele suggesties en opmerkingen hierover kunnen jullie nog altijd naar ons mailadres
(vlfvzw@gmail.com) sturen.

12. Alternatief Zoektocht 2014
Tijdens onze vorige vergadering hadden wij reeds aangekondigd dat er een alternatief in de maak was voor
de FotoTocht. Ook tijdens de Extra Raad van Bestuur zijn daarrond al een paar verregaande veranderingen
besproken, later meer hierover.
Maar door de drukte in december en begin van deze maand hebben wij nog geen vergadering met
Fotodigiclub De Teut kunnen vastleggen. Zodra we hierover meer nieuws hebben laten we je dat weten via
email.

13. Activiteiten:
Voorbije:
 Fototentoonstelling door Omni-foto Diepenbeek op 13/12. “Voor een eerste tentoonstelling mogen
zij gerust spreken van een succes. Vooral voor een nieuwe jonge kring doet het deugd om een grote
belangstelling te hebben,” zegt de voorzitter.
David van Omni-Foto bevestigt dat er een grote belangstelling was en dat het een opsteker was voor
hun club, zeker op een dag als vrijdag de dertiende.
“Veel belangstelling van de clubs… een mooie tentoonstelling,” beaamt Jozef De Groof.
Komende:
 Tijdens de maand februari in het Gemeentehuis Zonhoven: Uitingen van Religie (tento Euregionale
Wedstrijd)
 22/02 tot 01/03 in CC De Adelberg Lommel: salon van Fotogroep ISO-400.
 01/03 in GOC Oosterhof Lummen: Clubsalon De Eik Lummen.



zie ook de kalender op de site van het VLF voor wat verdere organisaties betreft.

14. Rondvraag en varia






Daar wij op ons budget voor aankopen nog een kleine overschot hadden, hebben wij een bijkomend
toestelletje gekocht waarmee je een monitor en een beamer kunt kalibreren. Het gaat om een i1
Display Pro (het is te vergelijken met de ColorMunki, maar het is een nieuwere versie) en de prijs
bedraagt minder dan 200 euro. Daar het toestel heel gebruiksvriendelijk is, bekijken wij de
mogelijkheid om het eventueel uit te lenen aan de kringen om hun beamer te kalibreren.
Paul Greven oppert de mogelijkheid dat er meerdere clubs geïnteresseerd zijn om dit toestel aan te
kopen. Zij kunnen dit dan laten weten aan het VLF-bestuur en bij voldoende interesse kan er een
groepsaankoop gedaan worden met een zekere korting die dan aan de deelnemende clubs ten
goede komt. Op die manier hoeven zij dan ook niet te lang te wachten tot het toestel voor hun club
beschikbaar is en kunnen hun leden ook nog eens profiteren van de mogelijkheid om hun eigen
beeldscherm thuis correct af te stellen. Zo gaat het alleszins bij Difoto vzw gebeuren.
Op 14 februari zal er van 19 tot 21 en van 21 tot 23 uur een uiteenzetting in twee delen gegeven
worden bij Difoto vzw in Ambiotel, Veemarkt 2 te Tongeren door Marc Cielen over kleurbeheer en
over het gebruik van de i1 Display Pro. Geïnteresseerden van omliggende clubs kunnen dit ook
komen volgen, mits een kleine bijdrage in de kosten (€ 5).
Ook te vermelden: “Wij hebben onze HD Stock Music in Alken binnengedragen om te laten
upgraden. Dit is gebeurd zonder bijkomende kosten.” David van Omni-Foto vraagt wat er eigenlijk
veranderd is. Het zou toch gaan over een uitbreiding van het muziekbestand, want de HD moest nog
voldoende vrije ruimte hebben.
David spreekt lovend over de mogelijkheden van de beschikbare muziek die te vinden is op de twee
harddisks met Library Music. Hij maakte er dankbaar gebruik van om een clubprojectie te
ondersteunen. Clubs kunnen die harddisks momenteel via de voorzitter lenen.
Let wel, het is geen rechtenvrije muziek, er dienen nog steeds cue sheets ingevuld te worden en aan
het CvB doorgegeven worden.
Oproep om ontbrekende of verkeerd afgeleverde foto’s van de club Candid terug te bezorgen: kijk
eens goed bij de teruggekomen werken of er geen foto’s van andere clubs bij zijn. Buiten de werken
van Candid zouden ze ook nog werken van andere deelnemers niet juist terecht gekomen zijn. Breng
dus alle werken die, na nazicht, niet voor jouw club bestemd zijn, mee naar de volgende
ledenvergadering. Wij zorgen ervoor dat alles bij de juiste personen terecht komt.

15. Afsluiten
Als je nog iets blijft drinken, kijk uit want er kunnen wel alcohol controles zijn, verder hoop ik iedereen terug
te zien op onze volgende vergadering:
de statutaire vergadering op vrijdag 07 februari 2014 om 20u30 hier in zaal 3 in GC Tentakel.

André Degent
Voorzitter

Paul Greven
Secretaris

