2014.10.03

Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Diaclub Kwaadmechelen
Fidiak Koersel
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Heers vzw
Fotogroep Houthalen
Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat Foto vzw

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

Fotogroep ISO – 400
ArteLoo
FotoKring Diepenbeek
Fotocollectief CTT
Digifriends Nieuwerkerken
Omni‐Foto
FotoGroep Kortessem

Verontschuldigd: Fotoclub Beringen vzw, Luminé Image Art, Fodiaf Lommel, Foto Total.
Aanwezige bestuursleden: André Degent, Aimé Ilsen, Paul Greven, André Cox, Jhony Vandebroeck
en Stefan Migalski.
Verontschuldigd: Rita Van Moll.

1. Welkom door de voorzitter + noteren aanwezige kringen
De voorzitter heet allen van harte welkom op de eerste algemene vergadering na de vakantie. 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 6
juni. Er komen geen opmerkingen, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.

3. Teruggave ingezonden werken
Vandaag hebben wij nog wat werken teruggegeven die meekwamen van bij het CvB. Ook hebben
wij de werken ingezameld voor het Provinciaal Salon en voor de Grote Prijs van België.

4. Evaluatie tussenvergadering
Sinds februari 2014 is het aantal ledenvergaderingen gehalveerd en nodigen wij in de
tussenliggende maanden een spreker uit. Het zoeken naar mogelijke sprekers moest snel
gebeuren. Zo komt het dat een spreker die wij in de voorbereidende fase redelijk hoog ingeschat
hebben, achteraf niet aan onze verwachtingen voldeed. Wij willen ons hiervoor
verontschuldigen. Wij denken wel dat de volgende lezing (07/11 Kleurbeheer + kalibreren
beamers, door Marc Cielen), jullie beter zal liggen. Wij zullen hiervoor opnieuw voorintekening
toepassen. Wij sturen enkel een mailtje terug aan de laattijdige inschrijvers, zodra het maximum
aantal deelnemers bereikt is, om aan die mensen te zeggen dat ze er helaas niet meer bij kunnen
zijn. Wie dus geen mailtje terugkrijgt, mag rustig komen. Wie achteraf merkt dat zij/hij er toch
niet kan bij zijn, zou ons hiervan best verwittigen, zodat wij nog iemand anders gelukkig kunnen
maken.
We willen volgend jaar verder gaan met deze lezingen. Daarom vragen wij jullie dringend
suggesties door te geven waarover je een uiteenzetting zou willen krijgen of naar welke lesgever
je zou willen komen luisteren. Wij contacteren dan de gepaste spreker. Wij zouden al voor 1
november moeten weten wie we als spreker gaan vragen en waarover de lezing zal gaan.

5. Wijzigingen voor 2015
Het CvB gaat zijn lesgevers op een andere manier betalen. Zij houden nog twee reeksen over:
1) een zelfstandige (in bijberoep). Deze personen zullen een officiële factuur moeten maken met
daarop hun BTW nummer van € 150,‐.

2) alle andere lesgevers. Zij moeten een lesgevercontract van het CvB tekenen en krijgen € 150,‐
betaald maar zij krijgen op het eind van het werkjaar wel een fiche 281.50 om deze som aan te
geven aan de belastingen.
Waar de lesgevers tevoren met moeite € 50,‐ overhielden, zullen zij nu, afhankelijk van de fiscale
schaal waarin zij vallen, tussen de € 75 en 100 netto overhouden. Volledig gepensioneerden
zouden zelfs geen bijkomende belasting betalen.
Wat betreft de “begeleidingen” waar een tamelijk budget voor voorzien is en waarvan slechts
voor 26% gebruikt wordt, zal het voortaan mogelijk zijn 1 begeleiding voor 10 CvB leden en 2
begeleidingen voor 20 CvB‐leden te aan te vragen. De spreker van de begeleidingen zal volgens
hetzelfde principe als hierboven vergoed worden.
Nieuw wat betreft de lezingen (zie ook punt 4 hierboven) is het volgende: voor november zullen
wij het aantal begeleidingen welke wij volgend jaar willen houden, doorgeven aan het CvB. Ook
het onderwerp moet medegedeeld worden.
Er zal in de toekomst nog slechts één grote publieke manifestatie betoelaagd worden. Het zal
voor ons verbond een fotowedstrijd + expo moeten zijn. Willen wij een tweede fotowedstrijd +
expo inrichten, dan moet er een dossier voor een extra prestatie ingediend worden. Daarin moet
een gedetailleerd programma opgenomen worden en een raming van het budget, van de
inkomsten en de uitgaven. Er zal dan door een onafhankelijke commissie, samengesteld in de
Raad van Bestuur, welke extra manifestatie aangenomen wordt en welk budget daarvoor zal
voorzien worden. In die onafhankelijke commissie mag geen persoon zitten die ook in een van
de geledingen zit.
Deze wijzigingen zijn nog niet officieel mede gedeeld, jullie zullen er eerstdaags officieel van op
de hoogte gebracht worden. De aanpassingen aan onze werkingsbudget zijn een gevolg van de
besparingen die de Vlaamse Regering opgelegd heeft.

6. Tweejaarlijks Project
Om te voldoen aan de bepalingen van de huidige Convenant moeten wij tijdens de lopende
periode nog één project realiseren. Daarom deden wij een oproep aan ieder van onze leden om
mee te denken en verwachtten wij hun suggesties, tot op heden echter tevergeefs.
Nu is er over deze verplichting door het CvB met gunstig gevolg voorgesteld aan het Ministerie
voor Cultuur om dit voor de provinciale geledingen te laten vallen, omdat het CvB op zich toch al
meerdere activiteiten in de provincies inricht voor de niet CvB‐leden.
De geledingen die bezig waren met een project mogen dit uiteraard verder afwerken en
geledingen die reeds concrete plannen hadden voor een project, maar nog niet gestart waren,
hebben nu de keuze nog om het project effectief te doen of er niet meer aan beginnen.

7. Ledenlijsten
De voorzitter vraagt om de ledenlijsten up to date te maken. Maak gebruik van Dropbox en volg
de instructies, op die manier hebben alle clubs altijd hun laatste ledenlijst ter beschikking.
Overschrijf de ledenlijst van ons ook niet met een eigen versie.
De clubs zullen een mail ontvangen van het secretariaat met de nodige uitleg.

8. De inzendingen van de digitale beelden via WeTransfer.
André vraagt om de digitale beelden niet op voorhand te zippen of te rarren tot één file. Hij heeft
er dubbel werk aan en het dient tot niets, ook de verzender doet onnodig werk.

9. Limfoto
Ondertussen is Limfoto in zijn eindfase beland. De jurering is achter de rug en is zonder
incidenten verlopen. Nu rest nog het salon. De opening en prijsuitreiking zal plaats hebben hier
in Tentakel. Daarna volgen er die dag nog projecties. De tentoonstelling zal een langere periode
kunnen blijven hangen. De uitslagen zullen, zoals het de gewoonte is, pas na de proclamatie op
de website komen.
Chrit merkt op dat hij de enige was om het eerste deel van de jurering foto bij te wonen. De
voorzitter beaamt dat, ondanks de grote verzuchting om de preselecties toegankelijk te maken
voor het publiek, er zeer weinig gebruik van gemaakt wordt.

10. Activiteiten
Dan overloopt de voorzitter de voorbije en de komende activiteiten.
• Voorbije en lopende activiteiten:
o Ontmoeting Hasselt – Genk, tentoonstellingen waren te zien in Hasselt en in
Genk.
o Difoto vzw in de Ursulakapel te Tongeren, kon rekenen op 450 bezoekers.
•

Komende activiteiten:
In de loop van de volgende maanden kunnen wij naar:
o
Salon Limfoto bij Fotodigiclub De Teut op 26 oktober in GC Tentakel, van 14 tot 18
uur en tot 30 oktober tijdens de kantooruren blijven de foto’s te bekijken, meer info op de
website van de club.
o
Op 11/10 jurering Provinciaal Salon in het clublokaal van Renovat foto in de
Zoutstraat 46 in Sint‐Truiden. Renovat bezorgt de clubsecretariaten nog verdere informatie
betreffende het parkeren in de stad.
o
Elegie in Gemeentehuis Kortessem op 17 oktober door Mathieu Jacobs, Albert
Sneijkers en Guido Vandebroek.
o
17/10 FotoTotal opening, bestaat 10 jaar, stelt tentoon tot en met 2 november in
zaal “Onder de Toren” te Hasselt.
o
7 november: lezing door Marc Cielen in GC Tentakel, aanvang 20 uur, enkel voor wie
ingeschreven is.
o
8 november dag van de amateurfotograaf, niet te versmaden. FoMu Antwerpen.
o
11 november, de leden van Fotodigiclub de Teut houden een fototentoonstelling
n.a.v. de Groote Oorlog. Gemeentehuis Zonhoven.
o
14 november om 20 uur: opening 24e Fotosalon van De Koninklijke Hasseltse
Fotoclub. Ook toegankelijk tijdens de weekends 15 – 16 en 22 – 23 november 2014, telkens
van 14 tot 18 uur.

11. Rondvraag
o

o
o
o

Willy Smets vraagt nog steeds naar foto’s van de modellen die voor Limfoto geposeerd
hadden. Heel wat fotografen hebben die dag de modellen kunnen fotograferen, slechts
van 4 mensen ontving Willy foto’s om aan de modellen te geven. Op die manier wordt
het in de toekomst nog moeilijk om nog modellen te vinden voor een volgende
manifestatie.
De club FCTGenk Termien stelde zich kandidaat om het Provinciaal Salon in 2015 te
verzorgen. Het VLF‐bestuur heeft deze kandidatuur dan ook goedgekeurd.
André Cox hamert er nog eens op dat de clubs voorstellen zouden doen betreffende
onderwerpen of sprekers voor de lezingen op de tussenvergaderingen.
Jos van Kon. HaFoC merkt op dat de lesgevers niet alle documentatie over hun
onderwerp doorgestuurd hebben. Er wordt gevraagd dat de documentatie (of de link)

alsnog door de mensen van Fotodigiclub De Teut aan de secretariaten zou gestuurd
worden

12. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter roept op voor de volgende Ledenvergadering op 5 december om 20u30 en ook
voor de lezing door Marc Cielen op 7 november. 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

