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Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Diaclub Kwaadmechelen
Fidiak Koersel
Fotoclub Peer
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Beringen vzw

Fotoclub Heers vzw
Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat Foto vzw
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw Tongeren
FCT Genk

FotoKring Diepenbeek
Digifoto Creatief Genk
Fotocollectief CTT
Digifriends Nieuwerkerken
Omni-Foto
FotoGroep Kortessem

Verontschuldigd: Fodiaf Lommel, Foto Total, Koninklijke HaFoC Hasselt, Luminé Image Art, Digipelt,
Fotogroep Houthalen,
Aanwezige bestuursleden: André Degent, Aimé Ilsen, Paul Greven, Rita Van Moll, Jhony Vandebroeck en
Stefan Migalski.

Verontschuldigd: André Cox.
1. Welkom door de voorzitter + noteren aanwezige kringen
De voorzitter heet allen van harte welkom op de laatste vergadering voor het verlof. De aanwezigheden
worden genoteerd door de secretaris.

2. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Daarna vraagt de voorzitter naar opmerkingen op het verslag van Algemene Vergadering van 4 april. Er
komen geen opmerkingen, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.

3. Teruggave ingezonden werken
De werken van het criterium zijn voor de vergadering terug verdeeld onder de kringen. Daarnaast bracht
onze voorzitter werken mee terug van bij het CvB. Hij heeft hierover een kleine opmerking. Gelieve je
verzendingen niet te groot en te zwaar maken. AD vertelt een heel verhaal over het zeulen met
fotomappen van de Vorstermanstraat naar de parking op de Gedempte Zuiderdokken met hele pakken
foto’s waar een map bij was waar zelfs een heuse plank in stak.

4. VLF-magazine “Zonder lensdop”
Ondertussen hebben wij kunnen genieten van de derde editie van het VLF-magazine “Zonder Lensdop”.
Wij hebben ondertussen nog een paar leden bijgekregen voor de redactie: John Boutsen FCT-Genk en Mil
Verhasselt FC Peer. Het VLF-bestuur is tevreden dat enkele leden de oproep van Stefan gevolgd hebben en
dat zij spontaan tekst en/of foto’s ingezonden hebben. Wij hopen dat nog velen hun zullen opvolgen zodat
het magazine verder kan uitgroeien tot iets van alle clubs. De hoofdredacteur zal een vergadering van de
redactieraad beleggen om eens te brainstormen over komende edities en de vooruitzichten.
Stefan M. zal uitkijken voor een geschikte plaats om te vergaderen met de redactie. Hij kondigt wel aan dat
er vanaf eind volgende week een update komt. Mensen die nog iets willen insturen, bijv. een portfolio met
vakantiefoto’s, die mogen dat nog altijd doorsturen.

5. Evaluatie tussenvergadering mei
Wij hebben ondertussen de tussenvergadering van mei achter ons. Frank Vandersmissen kwam ons de
website van Fotodigiclub De Teut voorstellen. De belangstelling hiervoor was eerder aan de magere kant
maar wij kunnen ons voorstellen dat het aantal personen tussen onze VLF leden die interesse hebben om
websites te bouwen niet zo groot is. Het is ook niet mogelijk op een zo korte tijdspanne een grondige
uitleg te geven over het bouwen van een site.
Het was dus meer een uitleg over de mogelijkheden die Frank inbouwde voor de website van Fotodigiclub
De Teut. Vooral het systeem wat betreft inleveren van de werken vond onze voorzitter zeer interessant.
Wie een website wil bouwen en hierover vragen heeft kan altijd Frank contacteren.
Volgende tussenvergaderingen:
05/09 HDR
07/11 Kleurbeheer + kalibreren beamers

6. Tweejaarlijks project CvB convenant
Om te voldoen aan de bepalingen van de huidige Convenant moeten wij tijdens de lopende periode nog
één project realiseren. Daarom deden wij een beroep aan ieder van onze leden en verwachtten wij hun
suggesties, tot op heden echter tevergeefs. Wij dringen er dan ook ten zeerste op aan dat vanuit de
Algemene Vergadering en eventueel ook door al onze leden een voorstel kan ingediend worden. Alleen
moet wij “leren” – “doen” – “tonen” kunnen invullen en moet het een nieuw project zijn dat vooral
openstaat voor mensen die nog niet bij het CvB zijn aangesloten. AD geeft meer uitleg over de vereisten
van een project.
Willy stelde het thema voor “Ook ik ben gelukkig!”, namelijk het fotograferen van gehandicapten.
Hiertegen worden toch wel enkele bezwaren geopperd, kwestie privacy.

7. Standpunten 2014
Ook dit jaar mag “Standpunten in Limburg” een succes genoemd worden. Meer dan 50 leden hadden zich
ingeschreven. De moderator Jan Coddé beloofde ons Robert Putzeys, Geert van Hertum en Fien Wolfs. In
laatste instantie moest deze laatste zich verontschuldigen en werd zij vervangen door Paul d’Haese.
Bemerkingen uit de AV: “Het werd een leerrijke en gezellige avond.” “Een geslaagde avond, het was mooi
om te zien,” zegt Stefan.

8. Criterium
De voorzitter schetst het verloop van de jurering van het Criterium: “Jullie zullen zich de vergadering van
vorig jaar over de enquête nog wel herinneren. Er was een enorme vraag naar een open voorselectie. Wij
waren goed op tijd naar hier gekomen om de zaal klaar te zetten, want wij verwachtten heel wat volk. Viel
dat nu eens tegen! … Voor digitaal waren er bijna twintig toeschouwers en voor foto hadden wij meer
helpers voor het jureren dan toeschouwers.
De jureringen zijn vlot verlopen. Wij kregen uiteindelijk 587 digitale werken toegezonden waarvan nog
geen 3% niet voldeed aan de opgelegde normen. Voor foto kregen wij 58 zwartwit en 258 kleurfoto’s
binnen, hiervan voldeed 10% niet aan de normen. Meestal waren de “fouten” zowel voor digitaal als voor
foto het overschrijden van de maximum maten en bijkomend voor foto waren er meerdere niet opgeplakt
op een drager.
Er volgt nog een ellenlange discussie over 300 dpi, ppi, de maten van de digitale beelden in pixels, 1024 x
768 of 2400 x 1800 en over de diversiteit in beamers. Jos Kwaspen bestookt de voorzitter met argumenten
om een meer performante beamer te kopen of om het verplichte formaat van de digitale beelden op 1024
x 768 pixels te brengen. Onze voorzitter suggereert van een omhaling te doen om genoeg centen binnen te
krijgen.

9. De Euregionale Wedstrijd.
Vorige vergadering deelde de voorzitter mee dat deze wedstrijd niet meer zou doorgaan.
Ondertussen mailde Jaak Sleypen (hij heeft heel regelmatig contacten met de mensen van de Fotobond
Limburg): “Ik verneem zopas dat de Euregionale wedstrijd van het Limburgs Museum in Venlo is
overgenomen en zal gecoördineerd worden door het Huis van de Kunsten in Roermond en dit in
samenwerking met de Fotobond Limburg”.
Wij verwachten dus een uitnodiging. Zodra wij meer nieuws horen over deze wedstrijd zullen wij deze aan
jullie allen bezorgen.

10. Limfoto
Verleden weekend konden wij kennis maken met Limfoto (de FotoTocht nieuwe stijl). Voor bijkomende
inlichtingen wend ik mij tot mijn collega’s uit de RvB. Ikzelf ben niet kunnen aanwezig zijn (André vertelt
waarom hij niet gekomen is) en daarom heb ik de volgende vragen:
 Hoe is Limfoto verlopen?
Willy Smets aan het woord: “De lezingen zijn goed verlopen, het algemene verloop was voor hem
goed.”
Robert Stox vond de lezing over straatfotografie heel goed.
Algemene indruk van de organisatie is positief overgekomen bij Chrit Stijnen.
Stefan M.: er waren “nieuwe” deelnemers, mensen die je tevoren nog niet gezien had.

Stefan en Willy: Het aantal bezoekers (in vergelijking met het totale ledenbestand) was vrij gering,
amper 10 %.
 Was het vernieuwend?
De afgevaardigde van Fotoclub Infra Lanaken vond het wel vernieuwend.
 Wat is het idee van de deelnemers, hoe kwam het bij jullie over?
“Positief!” weerklinkt het van meerdere richtingen in de AV.
 Is het voor herhaling vatbaar?
Vraag van Fotoclub Infra Lanaken: het was wel interessant, maar moet het in de toekomst op
dezelfde wijze verder gaan?
AD antwoordt dat de RvB open staat voor alle voorstellen.
 Zou jullie kring bereid gevonden worden om dit volgend jaar in te richten?
Hier verwacht de voorzitter nog niet dadelijk een antwoord op.
Dan nog een oproep van Willy Smets, hij verwacht dat de fotografen foto’s van de modellen
doorsturen, de modellen rekenen daar op. Ze mogen ook naar Willy gestuurd worden, hij zorgt dan voor
de verdere verdeling. Sturen aan: digiwilly@gmail.com

11. Activiteiten
Dan overloopt de voorzitter de voorbije en de komende activiteiten.
 Voorbije en lopende activiteiten:
o
Ook op 26/04 was de opening van een tentoonstelling door Onmi-Foto Diepenbeek: Een
handvol restanten uit de Groote Oorlog.
“De bibliotheekbezoekers waren positief in hun reacties,” wist Gunther.
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.
Robert Stox was een tevreden voorzitter met ruim 350 bezoekers.
o
Van 03 tot 22 mei was er in het Stadhuis van Genk de fototentoonstelling van Fotocollectief
Genk.
o
Van 03 tot 24 mei kon je terecht op de Kunstlaan 12 in Hasselt voor een tentoonstelling door
Foto Total : “Een reis rond de wereld”


Komende activiteiten:
In de loop van de volgende maanden kunnen wij naar:
o
Van 21/06 tot 31/07 in Zaal Onder de Toren is er de fototentoonstelling “Focus op
Hasselt/Genk. Hieraan nemen de Hasseltse en Genkse fotokringen deel. Gegevens op de
website te lezen.
o
Van 11/07 tot 21/07 stelt Difoto vzw werken tentoon in de Sint-Ursulakapel in Tongeren
Alle dagen open van 13u00 tot 18u00 op zondagen vanaf 10u00 tot 18u00. Gegevens kunnen
gelezen worden op de website en worden nog naar de clubsecretariaten gestuurd.
o
Van 09/08 tot 15/09 in het Stadhuis van Genk: Focus op Hasselt/Genk open tijdens de
kantooruren en op zondagvoormiddag.
o
05/09 Juul Voets met uiteenzetting over HDR
o
05/09 inleveren voor CvB : Prijs van Vlaanderen en Fotoreeksen
o
05/09 inleveren voor Limfoto 2014

12. Rondvraag
o

o

o
o

Ter info: Tussen december 2013 en 14 mei 2014 is het aantal CvB leden gestegen naar 5110. Voor
Limburg daalde het aantal leden bij de filmers van 173 naar 148 en bij de fotografen steeg het
ledenaantal van 455 naar 477.
Willy Smets kreeg een vraag over het juiste thema voor een foto in de kerk van Zonhoven. Het is
moeilijk om de beschreven foto onder te brengen bij één van de drie thema’s. (Natuur,
straatfotografie, modelfotografie.)
21 juni Photo Event in Cultuurcentrum Mechelen.
1 juli ’t Salon in de kantoren van SD Worx in Antwerpen.

13. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 3 oktober om 20u30 en ook voor de

tussenvergadering met inlevering van foto’s op 5 september met een les over HDR. André bedankt
iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking tijdens deze vergadering en hij wenst alle
afgevaardigden een behouden thuiskomst en een prettig verlof.
De voorzitter
André Degent

De secretaris
Paul Greven

