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Verslag Ledenvergadering.

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

Fotogroep Houthalen
Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat Foto vzw
Fodiaf
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw Tongeren
Artistieke Groep Bree

Digifoto Creatief Genk
Koninklijke HaFoC Hasselt
Fotocollectief CTT
Digifriends Nieuwerkerken
Foto Total
Omni‐Foto
FotoGroep Kortessem

Verontschuldigd: Fotoclub Peer, Fotoclub “88”, Fotogroep ISO 400, FotoKring Diepenbeek.
Aanwezige bestuursleden: André Degent, André Cox, Aimé Ilsen, Paul Greven, Rita Van Moll, Jhony
Vandebroeck, Bart van den Hout en Stefan Migalski.

1. Welkom door de voorzitter + noteren aanwezige kringen
De voorzitter heet allen van harte welkom op de derde vergadering van dit jaar. De aanwezigheden
worden genoteerd door de secretaris. (Nota achteraf: ook Fotoclub Peer en Fotoclub “88” hadden hun
afwezigheid nog doorgemaild.)

2. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Er komen geen opmerkingen op het verslag van de Statutaire Vergadering van 7 februari 2014, dus dit
verslag is hierbij goedgekeurd.

3. Taken in de Raad van Bestuur
Deze kan je terugvinden op onze website. Ter info geeft de voorzitter een overzicht van de voornaamste
taken.

4. VLF‐magazine “Zonder lensdop”
Iedereen heeft in de voorbije maand kennis kunnen maken met ons digitale magazine. Het is blijkbaar
gemakkelijker om dit via een website aan te bieden: www.zonderlensdop.be.
Wij kregen onlangs de opmerking dat het vooral teksten waren van Stefan Migalski. Wij kunnen dit
beamen, maar een magazine heeft nu eenmaal teksten nodig. In de proef‐editie werd er reeds een oproep
gedaan om teksten en foto’s in te sturen. Wij hebben van een paar kringen een reactie gekregen en deze
teksten werden in de laatste editie van ons magazine opgenomen. Wij doen nogmaals een oproep aan de
kringen en aan individuele personen om iets te schrijven over wat ze organiseren of over een interessant
evenement waarop ze aanwezig waren, dat mag ook een foto zijn, … of een kort verslagje ervan, dit
kunnen zij altijd indienen.
Aansluitend hierop vraagt de voorzitter nogmaals geïnteresseerden om de redactie te komen vervoegen.
Naast Stefan, Paul, Jean Busselen en André Degent zijn er nog geen andere leden bijgekomen. De
provinciale overheid deelt onze provincie in vijf regio’s : Noord‐, Midden‐, Zuid‐ en West‐Limburg en dan
ook nog de Maaskant. Wij willen uit iedere regio een vertegenwoordiger hebben in onze redactie. Het is
zeker niet de bedoeling dat alleen deze personen zouden zorgen voor teksten, maar zij hebben meestal
een beter zicht op wat in hun regio voorvalt en kunnen hier of daar ergens een tekstje terugvinden. Sturen
naar: redactie@zonderlensdop.be.
Verder willen wij de kringen die een activiteit organiseren, vragen hun uitnodiging of aankondiging zo snel
als zij kunnen door te geven aan de redactie, zodat die in het magazine kunnen komen. De deadline voor
het sturen van teksten voor de nieuwe uitgave is telkens de eerste vrijdag van de maand.
Wij raden je ook aan om in de tussenmaanden eens even te gaan kijken naar het magazine via de
genoemde website want tussen de 12e en de 15e van die maand zal er een aanpassing zijn van de VLF‐
gegevens en van de aankondigingen.
Als datum van een nieuwe editie onthouden wij: 14 mei editie mei/juni, 11 juni de zomereditie + update
VLF‐gegevens, 10 september editie sept/okt en 12 november editie nov/dec.

De voorzitter vraagt aan de leden van de AV wie hieraan nog iets toe te voegen heeft? Positieve reacties
alsook negatieve reacties zijn welkom, ook eventuele suggesties nemen wij in dank aan. De afgevaardigden
huldigen zich in een oorverdovend zwijgen. Ook op de vraag naar een uitbreiding van de redactie krijgen
we zero antwoorden.

5. Evaluatie tussenvergadering
Wij hebben ondertussen een tussenvergadering achter ons. De Heer Juul Voets kwam uitleg geven in
verband met het aanpassen van het perspectief bij een architectuur opname. Je kon reeds een korte
impressie in het laatste magazine lezen. Wij hadden in totaal 50 inschrijvingen en 46 aanwezigen. Van de 4
afwezigen had 1 zich ziek gemeld en 2 personen hadden geen bevestigingsmail ontvangen (als dit onze
fout is verontschuldigen wij ons hiervoor). Wij willen er nogmaals op aandringen je altijd in te schrijven,
doch niet voor de vermelde tijdslimiet, deze hebben wij ingesteld om iedereen gelijke kansen te geven om
naar een uiteenzetting te komen.
De voorzitter gaat verder: “Verleden week donderdag kregen wij dan Herve Van de Weyer om ons wat
uitleg te geven over de Sociale media. De belangstelling was minder groot als voor de uitleg Architectuur
maar ik kan zonder twijfel zeggen dat iedereen ten volle genoten heeft van de degelijke uitleg door Herve.”
André besluit met een cliché: “De afwezigen hadden ongelijk ik voeg er zelfs aan toe, voor 200% ongelijk.”
Volgende tussenvergaderingen:
09/05 over websites
05/09 HDR
07/11 Kleurbeheer + kalibreren beamers
André vraagt: “Wie wil aan dit punt nog iets toevoegen?”
Achille vond dat sommige toehoorders meer wisten over het rechtzetten van foto’s dan de lesgever. André
Degent antwoordde daarop dat het moeilijk was om voor een heterogeen publiek iets uit te leggen. Hij
was er zeker van dat heel wat mensen er wel iets aan gehad hebben. Ook vond de voorzitter dat mensen
die al heel goed zijn in een aangeboden onderwerp, eigenlijk beter de kans zouden laten aan mensen die
nog veel kunnen bijleren.

6. Kwaliteitsbevorderende begeleidingen
Op ons secretariaat kregen wij een lijst van deze begeleidingen voor het eerste kwartaal van dit jaar en
stellen wij vast dat slecht twee kringen (voor 6 uur) hierop een beroep gedaan hebben: Difoto vzw voor 4
uur en Focus8 voor twee uur. Sandra liet ons weten dat er nog voldoende budget is voor nieuwe
aanvragen.
De voorzitter overloopt nog eens kort de kosten en de voorwaarden voor het aanvragen van een
kwaliteitsbevorderende begeleiding. Ook sprekers uit onze eigen provincie en die niet op de sprekerslijst
staan, kunnen – na overleg met Sandra van het CvB – in aanmerking komen voor terugbetaling vanuit het
budget voor de begeleidingen. Eigen clubleden mogen wel een lesavond geven in hun club, maar worden
hiervoor niet vergoed vanuit het budget van het CvB.

7. Tweejaarlijks project CvB convenant
De voorzitter en de secretaris zijn eind februari naar CvB in Antwerpen geweest. Margot had twee
afgevaardigden van alle Provinciale Geledingen Foto uitgenodigd. Wij kregen een grondige uitleg over deze
materie en zij heeft er een duidelijke bundel over samengesteld. Om te voldoen aan de bepalingen van de
huidige Convenant moeten wij tijdens de lopende periode nog één project realiseren. Daarom doen wij
een beroep op ieder van onze leden en verwachten suggesties. Na evaluatie zullen we Margot contacteren
en de haalbaarheid van het voorstel evalueren.

8. Standpunten 2014
Het is weliswaar nog een maand te vroeg, maar wij willen jullie er toch reeds aan herinneren: op woensdag
21 mei gaat hier in zaal 3 de volgende editie door van Standpunten.
Verleden jaar was ons lokaal hier bijna te klein, hopelijk komen er dit jaar evenveel toeschouwers
opdagen. Wij hebben momenteel slechts de namen van twee fotografen (Robert Putzeys en Geert Van
Hertum) die reeds toegezegd hebben. Jan Coddé was nog aan het wachten op de toezegging van een
derde fotograaf. Tegen mei zal dat wel in orde zijn.
Wie wil komen luisteren moet zich via een e‐mailtje melden bij Wouter Van Springel
(vorming@beeldexpressie.be).

9. Criterium
Tot vandaag was er de inlevering van digitale werken voor het criterium. Om 15.00 uur hadden wij 556
werken ontvangen van 140 deelnemers en er zijn 540 werken klaar voor de jurering. 16 Werken voldeden
niet aan de richtlijnen en werden dus niet toegelaten.
Er komt een opmerking van JP Muyters van Candid dat de manier van inzenden nog verkeerd op de
website staat. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad zo was tot vorige maandag, maar dat alles nu
aangepast is.
De jurering gaat door hier in zaal 3 van GC Tentakel op zaterdag 26/04 vanaf 13.00uur. Voor de eerste
maal zal ook de voorselectie openbaar zijn. Daarna komt dan de jurering van de geselecteerde werken.
Voor het criterium foto kunnen de volgende maand (op vrijdag 9 mei om 19.45 uur) de foto’s ingeleverd
worden.

10. Foto’s “Uitingen van Religie” van de Euregionale Wedstrijd 2013.
Deze foto’s werden begin maart afgenomen en ongeveer 14 dagen geleden naar het Limburgs Museum in
Venlo gebracht door André D. en Aimé. Daarna hebben die van het LM in Venlo de foto’s uit de lijsten
gehaald en vroegen zij ons om de foto’s van het VLF terug te gaan halen, want er was niet onmiddellijk een
vergadering van de werkgroep voorzien. Wij kregen bericht van Patrice Schmitz dat het dossier verder zou
behandeld worden door een zekere Frank Holthuizen. Wij gingen er dus van uit dat er nog een kans
bestond dat het Museum deze wedstrijd zou blijven verder organiseren.
Om niet weer die verre verplaatsing te moeten doen, had de voorzitter aan Jaak Sleypen gevraagd of hij bij
gelegenheid deze foto’s kon gaan ophalen. Jaak is ondertussen in Venlo geweest en zo kunnen wij jullie de
foto’s vandaag terugbezorgen. Wij bedanken Jaak hiervoor, zijn verplaatsingskosten worden vergoed.
Jaak wist ons nog te vertellen dat het LM de Euregionale Wedstrijd voortaan niet meer gaat inrichten.
Jammer, maar dit is dus ook weer een hoofdstuk dat afgesloten wordt.

11. Activiteiten
Dan overloopt de voorzitter de voorbije en de komende activiteiten.
• Voorbije en lopende activiteiten:
o
Salon van ISO 400 Lommel: er was heel wat belangstelling voor de opening. Een opmerking
van Jef Smeulders: “De projectie was niet goed te zien, slechte lichtomstandigheden.”
Onze voorzitter ‘benijdt’ de club om haar mooie locatie waar ze kan tentoonstellen.
o
Het Salon van De Eik Lummen kreeg ook heel wat toeschouwers. Jhony gaf te kennen dat de
club zeer tevreden was over de opkomst, hij dankt de bezoekers. Opmerking van Achille: “…
cafetaria was te klein.” Jhony steekt ook nog de loftrompet over het gemeentepersoneel dat
alles nauwgezet voorbereidde: de mooie panelen, de magnifieke verlichting…
o
Vorig weekend het tweejaarlijkse salon van Fotoclub Heers. De voorzitter noemt het een salon
dat meestal de verplaatsing waard is. Dit jaar viel de belangstelling tijdens de opening wat
tegen, zeker als je bedenkt dat er geen salon in Limburg kan doorgaan waar hun voorzitter niet
op aanwezig is. Toch bedankt Jef de bezoekers die er wel waren, vooral op zondag werd veel
goed gemaakt zodat ze toch nog op een bezoekersaantal van 300 kwamen.
•

Komende activiteiten:
In de loop van de maand kunnen wij naar:
o
Op 26/04 vanaf 13.00uur jurering criterium Zaal 3 GC Tentakel te Zonhoven
o
Ook op 26/04 opening van een tentoonstelling door Onmi‐Foto Diepenbeek: Een handvol
restanten uit de Groote Oorlog
o
Op 27/04 van 10.00 tot 18.00 uur stelt FotoGroep Kortessem mede tentoon in het kerkje van
Zammelen in het kader van de WAK.
o
Op 09 mei inleveren foto’s criterium
o
Ook op 09 mei: tussenvergadering met als spreker Frank Vandersmissen over “websites”.
o
21 mei Standpunten
o
24 mei Jurering Criterium foto.

12. Rondvraag
o

Wie eventueel iets organiseert en hiervoor vrijwilligers vraagt (buiten de eigen clubleden) kan via
zijn gemeente en de provincie 100 vrijwilligers laten helpen. Deze zijn dan gratis verzekerd.

o
o

o

Proview, de challenge tussen FgA en VLF gaat dit jaar niet door. De leden van FgA vroegen om een
tentoonstelling met fotoreeksen en hiervoor gaan zij dit jaar scheep met OVU.
Jaarlijks vragen wij de ledenlijst van Limburgse CvB leden foto. Daarom nu ook enkele cijfers: het
VLF heeft momenteel ruim 800 leden opgelijst. Het CvB telde begin van de maand 465 fotoleden
uit Limburg daarvan zijn er 417 lid van een VLF‐kring, 27 individuele leden en 21 van fotokringen
die niet aangesloten zijn bij het VLF.
Limfoto: Willy van Fotodigiclub De Teut belooft informatie zodra het bestuur van zijn club er
verder mee klaar is, dat zou over 14 dagen zijn.

13. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 6 juni om 20u30. De uitnodiging voor de
“tussenvergadering” (9 mei) en de juiste afbakening van het onderwerp, krijgen de clubsecretariaten zo
spoedig mogelijk toegestuurd om mede te delen aan hun clubleden.
André bedankt iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking tijdens deze vergadering en hij
wenst alle afgevaardigden een behouden thuiskomst.
De voorzitter
André Degent

De secretaris
Paul Greven

