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Verslag Algemene Statutaire Vergadering.

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

Fotoclub De Eik‐Lummen
Renovat foto vzw
Luminé Image Art
Fodiaf Lommel
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw
FCTGENK Termien
Artistieke Groep Bree

Digifoto‐Creatief Genk
Koninklijke HaFoC Hasselt
Fotogroep ISO 400
Fotocollectief CTT
Digifriends Nieuwerkerken
Foto Total Hasselt
Omni‐Foto Diepenbeek
Fotogroep Kortessem

Verontschuldigd: ArteLoo, FKD (FotoKring Diepenbeek) en Digipelt
Aanwezige bestuursleden: André Degent, André Cox, Aimé Ilsen, Paul Greven en Rita Van Moll.
Verontschuldigd: Jhony Vandebroeck, Bart van den Hout en Paul Damen.

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Statutaire Vergadering van 2014. 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
De aanwezigheden worden genoteerd door de secretaris.
Wij hebben op het einde van vorig jaar het bericht gekregen dat Fodian Genk wenste geschrapt te worden
als lid van het VLF. Van Focus De Posthoorn hebben wij dan toch weer een bevestiging van ledenlijst
ontvangen.

3. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Er komen geen opmerkingen op het verslag van 10 januari 2014, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.

4. Enkele berichtjes
•
•

Vorige vergadering werden sticks uitgedeeld, die van Delta Neeroeteren zijn via Jackie Kuypers bij Pol
Zoons afgeleverd.
De foto’s van de Euregionale wedstrijd Venlo hangen op, men had ons er niet van verwittigd, daardoor
was er geen receptie, maar de foto’s hangen wel mooi op en zijn goed uitgelicht. André heeft een
aantal uitnodigingen voor de clubs.

5. Verslag van de activiteiten van het jaar 2013
Daarna krijgt de secretaris het woord om en activiteiten van het jaar 2013 op te sommen:
• We hadden 10 ledenvergaderingen, waaronder de Statutaire Vergadering in februari. Er waren ook
telkens voorafgaand 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur;
• Er verschenen 10 edities van ons VLF‐Nieuws;
• Standpunten, editie 2013, ging door op 24/04/2013 in GC Tentakel;
• We hielden de jureringen criterium digitaal op 27/04/2013 en criterium foto op 25/05/2013;
• Het project Religie kreeg zijn toonmoment door een tentoonstelling van de werken in het
gemeentehuis van Kortessem van 01/06 t.e.m. 28/06/2013;
• Dan was er nog de jurering werken LimFoto op 21/09/2013 In CC Mozaïek te Kortessem;
• De tentoonstelling van een selectie van de aanvaarde werken van LimFoto was te zien in het Stadhuis
van Genk van 25/10 tot 11/11;
• We deden mee als gastkring aan Proview. De tentoonstelling ging door in GC Tentakel te Zonhoven en
de openingsreceptie was op 26/10;
• We hielden een enquête voor de VLF‐leden die regelmatig meededen aan onze wedstrijden. Hierna

•

volgden een vruchtbare discussie en een aantal wijzigingen, zoals aanwezigheid bij de voorselectie,
versoepeling van de voorselectie, frequentie van vergaderen, mogelijkheid om de vroegere FotoTocht
creatiever te organiseren;
In december werd na 35 jaar het laatste gedrukte exemplaar van het VLF Nieuws uitgegeven.

6. Wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement
Ook dit jaar zijn er geen wijzigingen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter deelt mee: “Hier lassen wij een stop in om de dorstigen te laven. Uitzonderlijk zullen wij
bestelling opnemen en gaan halen. Drankje wordt je aangeboden door het Verbond.”

7. Voorstellen jaarprogramma 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maandblad, vroeger ‘VLF‐Nieuws’ gaat voortaan digitaal verschijnen. Titel: VLF‐magazine of
‘Zonder Lensdop’ of ??? 5 nummers, gelijk met de ledenvergaderingen en in de tussenliggende
maanden 5 updates.
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;
Toch houden we nog minstens 10 vergaderingen RvB;
We organiseren twee jureringen van het Criterium op 26/04 en 24/05;
We verzamelen de werken voor de CvB‐wedstrijden Prijs van Vlaanderen op 07/03 en 05/09;
De editie 2014 van Standpunten zal doorgaan op 21 mei 2014 in de Zaal 3 van GC Tentakel;
Er is weer een Provinciaal Salon en de vroegere ‘FotoTocht’ wordt gehouden op een andere wijze;
Verder bijhouden van onze website www.vlfvzw.be met steeds de laatste info.

8. Goedkeuren rekeningen 2013 en begroting 2015
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
enkele vragen uit de AV, waardoor bepaalde grote uitgaven goed verantwoord worden.
Na deze uiteenzetting legt de wet op de vzw ons op volgende vragen te stellen: Wie keurt de rekeningen
van het voorbije werkjaar 2013 goed? Wie keurt de begroting zoals ze werd voorgesteld goed? Hierop
mogen we besluiten dat de Algemene Vergadering de rekeningen en de begroting unaniem goedkeurt.
De voorzitter verduidelijkt de subsidie nog even: eerst van het CvB en daarna van de provincie. Dit jaar
zouden we van de provincie nog 900 euro krijgen, maar vanaf volgend jaar wordt die subsidie voor alle
provincies gelijkgeschakeld en daardoor zullen wij ongeveer 200 euro meer ontvangen.
Daarna wil hij nog even iets toevoegen aan het financiële luik. Bij nazicht tot deze middag stellen wij vast
dat zes kringen op datum van 31/01/2014 (met als kenletters AG – BD – CK – CL – CW – CZ) nog steeds
hun lidgeld 2014 ( € 25,00) niet betaald hebben. Uitzonderlijk noemt hij de kenletters van de kringen welke
niet in orde zijn om dit in de kring te laten nazien, mocht de betaling reeds gebeurd zijn, contacteer dan
Aimé ILSEN (aime.ilsen@skynet.be). Hij voegt er nog aan toe: ons Huishoudelijk Reglement vermeldt dat
deze betalingen verwacht worden voor 31 januari. Kringen die niet tijdig betaald hebben zullen vanaf
volgende jaar geen toegang meer hebben op de Statutaire Vergadering en zullen ook niet meer kunnen
meedoen aan de VLF wedstrijden.
En tenslotte als afsluiting van het financiële luik nog een klein toevoegsel: van het CvB komen wij in begin
van het werkjaar te weten over welk budget wij kunnen beschikken: een vast gedeelte van € 2000,00 voor
onze administratieve werking en gedeelte afhankelijk van het indienen van geldige facturen of kastickets
van de uitgaven in functie van een van de verplichte organisaties i.v.m. de fotografie. (Bijv. Provinciaal
Salon, project, lessen, …)

9. Aanstellen en/of ontslag beheerders
Zoals steeds is de helft van de bestuursleden uittredend: Paul Damen, Aimé Ilsen, Paul Greven en Jhony

Vandebroeck.
Deze 4 bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld, maar op 30 januari hadden wij een mail
gekregen van de voorzitter van Digipelt, waarin vermeld werd dat Paul Damen geen lid meer is van
Digipelt. Daar hij niet meer aangesloten was bij een VLF kring is hij niet meer opnieuw verkiesbaar.
Stefan Migalski werd als kandidaat nieuw lid voor de RvB voorgesteld en zijn kandidatuur werd aanvaard.
Zoals elk jaar gaan de leden van de RvB even in afzondering om onder hen een voorzitter te verkiezen.

10. 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.
Onze “nieuwe” “oude” 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 zij 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. Hij spreekt ook de hoop uit dat de samenwerking met de leden in een collegiale en open
sfeer zal verder lopen en hij hoopt dat 2014 voor ons verbond een voorspoedig en succesvol jaar mag
worden.

11. 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.

12. Activiteiten
Dan overloopt de voorzitter de voorbije en de komende activiteiten.
• Voorbije en lopende activiteiten:
o
Uitingen van Religie loopt voor het ogenblik in het Gemeentehuis van Zonhoven in het
centrum van de gemeente. Open van 27/01 tot 07/03 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
•

Komende activiteiten:
In de loop van de maand kunnen wij naar:
o
Clubsalon van ISO 400 Lommel opening op zaterdag 22/02 en loop tot 02/03 toegankelijk op
zo 23 + vr 28 februari + za 01 + zo 02 maart in CC Adelberg in Lommel
o
Op 01 en 02 maart het tweejaarlijks clubsalon van Fotoclub De Eik Lummen in GCC Oosterhof
opening za om 19u00 en zondag vanaf 14u00 (projecties 15u00 en 17u00)
o
Van 28/03 tot 30/03 in het “Buurthuis Bovelingen” het salon van Fotoclub Heers vzw
28/03 opening om 20u00; 29/03 open vanaf 15u00 (projecties 17u00 en 19u00)
30/03 open vanaf 14u00 (projecties 15u00, 17u00 en 19u00)

13. Rondvraag
•
•

•
•

•

Na een korte rondvraag blijkt dat de AV akkoord is om de FotoTocht nieuwe stijl voortaan LimFoto
te heten.
LimFoto 2014 wordt ingericht door Fotodigiclub De Teut. Op 1 juni gaan er een viertal workshops
gegeven worden en vanaf dan kan gefotografeerd worden in functie van die workshops. Inleveren
en jurering in september. Verdere uitleg volgt nog. Het toonmoment is op 26 oktober, alleen die
dag. Misschien zullen de foto’s toch langer kunnen hangen, daar wordt nog over onderhandeld
met de verantwoordelijken.
Willy Smets geeft nog een toelichting bij de workshops. Er komen 4 sprekers en zij zullen hun
voordracht meerdere keren kunnen houden, zodat er voldoende kans is voor de leden om dit bij
te wonen. De inrichters zullen erop toezien dat iedereen voldoende aan zijn trekken komt.
Voor de “tussenvergaderingen” hebben wij lesgevers met een specifiek onderwerp. Dit zal tijdig
meegedeeld worden, zodat de geïnteresseerden zich daarvoor kunnen inschrijven vanaf een
vooraf bepaald tijdstip. Wie zich inschrijft wordt ook geacht om te komen. Bij grote belangstelling
kunnen we overwegen om tegen volgend jaar uit te kijken naar een grotere zaal.
“Tussenvergaderingen” zullen aanvangen om 20 uur.
“Hoe zit het met Proview 2014?” vraagt Jaak, de afgevaardigde van Fotoclub Delta Neeroeteren.

André Degent antwoordt dat hij, na een gesprek met Paul Balemans van FgA, nog niet zeker weet
of FgA deze manifestatie dit jaar zal laten doorgaan.

14. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 4 april om 20u30. Het onderwerp van de
eerste “tussenvergadering”, die doorgaat op 7 maart, zal zo spoedig mogelijk meegedeeld worden.
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

