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Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Diaclub Kwaadmechelen
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Peer
Fotoclub Beringen vzw
Fotogroep Houthalen
Fotoclub De Eik – Lummen
Verontschuldigde kringen:
Fidiak Koersel
Fodiaf

Verslag Ledenvergadering.
Renovat foto vzw
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw Tongeren
FCT Genk Termien
Artistieke Groep Bree
Fotoclub “88”
Digifoto Creatief Genk

Koninklijke HaFoC Hasselt
Fotogroep ISO – 400
FKD, FotoKring Diepenbeek
Digitale Vrienden Wijer
Foto Total
Omni-foto
Fotogroep Kortessem

Fotoclub Heers vzw

Luminé Image Art

Aanwezige bestuursleden: André Degent, Aimé Ilsen, Paul Greven, André Cox, Jhony Vandebroeck,
Rita Van Moll en Stefan Migalski.

1. Welkom door de voorzitter + noteren aanwezige kringen
De voorzitter heet allen van harte welkom op de laatste leden vergadering van dit jaar. Hij begint
met een droevige mededeling: “Wij vernamen het overlijden van Louis Weckx, het oudste lid van
Fotogroep ISO 400. Wij willen vanwege het Verbond onze oprechte deelname betuigen aan de
familie en vrienden van Louis.”
Daarna is het de beurt aan de secretaris om de aanwezigheden op te nemen. Hij zegt dat hij
tegelijkertijd aan elke club laat weten of hun ledenlijst 2015 in orde is. Voor 23 kringen is dat nu
al het geval, wat een goed resultaat is. Kringen wachten eigenlijk beter niet op het innen van hun
clublidgeld, want de ledenlijsten kunnen op ieder moment bijgewerkt worden.

2. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Daarna vraagt de voorzitter naar opmerkingen op het verslag van Algemene Vergadering van 3
oktober. 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 werden
de werken van onze wedstrijden teruggegeven. Alles is afgeleverd aan de aanwezige clubs.
Dit gezegd zijnde vraagt Josef Dobosz het woord om te vragen naar het magazine “Zonder
Lensdop” dat al een hele poos niet meer verschenen is. Stefan geeft dit toe, hij had veel ander
werk met twee nieuwe ondernemingen en belooft beterschap in 2015. Na iedere Algemene
Vergadering zal een nieuw nummer verschijnen. Stefan vraagt ook nog eens de medewerking van
iedereen om teksten en foto’s te sturen voor het magazine.

4. Evaluatie Limfoto
De voorzitter leidt de evaluatie in: “Tijdens de voorbereidende vergadering van onze RvB hebben
wij een evaluatie gemaakt, deze moeten wij ook nog naar het CvB doorsturen om ons
administratief dossier in orde te stellen en de gevraagde (en bewezen) toelage te ontvangen. Ik
hoorde graag wat reacties uit het publiek.”
De voorzitter van Candid, JP Muyters, wil uitleg over de reglementen van Limfoto, maar de
voorzitter pareert deze vraag door te stellen dat er geen Limfoto meer komt.
Er volgt toch nog kritiek van diverse afgevaardigden op de organisatie en de communicatie van
Limfoto, o.a. over het niet mogen deelnemen als je niet op de workshops geweest was.

“De lezingen waren goed, de namiddag was minder goed,” vond de voorzitter van Fotogroep
Houthalen. “De verplichte deelname aan de workshops beperkte heel wat mensen of sloot hen
helemaal uit van deelname aan de wedstrijd.”
Over de dag van het salon zelf was men dan weer positief.

5. Evaluatie Provinciaal Salon
In onze RvB hebben wij ook over het voorbije Provinciaal Salon een evaluatie gemaakt voor het
CvB en dus hierover ook graag wat reacties…
Men vond het heel positief dat alle werken te zien waren, dankzij de grote ruimte. Chrit Stijnen
van FotoKring Diepenbeek vond het ook allemaal heel positief, behalve dat de tijd voor de
toespraken en de proclamatie in de zaal erg lang was. Verder was het veel te warm tijdens de
receptie… Reactie van de voorzitter: “Als je naar een galaopening en een projectie gaat kan men
verwachten dat er toespraken zijn en dat er prijzen worden uitgedeeld, ik vind dat wij dit gedeelte
goed binnen de ons toegemeten tijd hebben gehouden.”
Iemand anders merkte op dat het moeilijk was om parkeergelegenheid te vinden.
“Lekker fruitsap!” zei Josef Dobosz. Een goede receptie dus.
Achille dankt iedereen voor hun bezoek en vindt het spijtig dat hij de e-mailadressen van de
clubleden niet via het VLF-bestuur kon krijgen. Antwoord van de voorzitter: “Dit is door de RvB zo
afgesproken en de uitnodigingen werden toch aan de secretariaten bezorgd. Als die ze dan niet
doorgeven dan is dat jammer.”

6. Lezingen
Wij beginnen met onze lezingen vanaf volgende maand. Op 9 januari (uitzonderlijk op de tweede
vrijdag van de maand) bijt Stefan de spits af met een lezing over “zwartwitfotografie van begin tot
aan de afdruk.”
De andere lezingen zullen steeds gehouden worden op de eerste vrijdag van de even maanden.
Meer inhoudelijke gegevens worden je later medegedeeld. Bij de laatste interessante
uiteenzetting door Marc Cielen hadden wij 40 deelnemers (ingeschreven) doch er kwamen een elf
personen niet opdagen, sommige hadden zich verontschuldigd waarvoor onze dank. Wij zullen
het principe van voorinschrijving blijven hanteren, dit omdat de capaciteit van het lokaal beperkt
is. Wij zullen niet meer verwittigen dat je intekening aanvaard is. Wel zullen wij de mensen die
zich nog inschrijven en boven de toegelaten aantallen gaan verwittigen dat de plaatsen volzet
zijn.
Naast de lezingen voorzien wij ook nog een workshop “Adobe Lightroom”. Het zal een
tweedaagse workshop worden waarvoor men zich ook dient in te schrijven. De deelnemers
kunnen een laptop meebrengen en worden geacht voldoende computerkennis te hebben. Hier
gaan we wel een inschrijvingsgeld voor vragen.

7. Omni-Candid 12
Hier zitten wij met een zeer zwaar probleem. Candid Munsterbilzen plant zijn opening op vrijdag
06 februari en zoals jullie allen wel weten is het in februari de wettelijk voorziene Algemene
Statutaire vergadering. Deze vergadering is reeds jaren aan een stuk op de eerste vrijdag van de
maand. Wij betreuren dan ook dat een inrichter geen rekening houdt met onze
activiteitenkalender.
Jean-Pierre Muyters excuseert zich daarvoor, zij hebben hier niet bij stilgestaan.

8. CvB-nieuws
Standpunten: deze jaarlijkse weerkerende activiteit van uit het CvB zal doorgaan op woensdag
20 mei 2015, vanaf 20.00 uur, hier in Tentakel. Wij hebben een optie op een grotere zaal
genomen en hopen dan ook wat meer fotografen te ontmoeten

Prijs van Vlaanderen: wijziging in de kalender, alle werken zullen terug 14 dagen eerder moeten
toekomen bij de wedstrijdcommissaris van het CvB. Lenteprijs voor 15 maart en Herfstprijs voor
01 oktober. Inleveren resp. op 6/3 en op 4/9. Het aantal in te zenden digitale werken wordt per
reeks teruggebracht naar 4 i.p.v. 6

9. Euregionale Fotowedstrijd
Deze week woensdag zijn de voorzitter en de secretaris naar Roermond geweest. In het Huis
voor de Kunsten was er een vergadering van de werkgroep die voorheen samenkwam in het
Limburgs Museum. Daar werd de verdere samenwerking, zonder het Limburgs Museum,
besproken. Deze wedstrijd zou door gaan in de loop van 2015. Er is een tweede vergadering
gepland begin januari daar zouden de juiste modaliteiten uitgewerkt worden en dan zouden wij
hierover in februari de nodige info aan de kringen kunnen bezorgen.

10. Activiteiten
De voorzitter tracht volledig te zijn in het opsommen van de voorbije activiteiten, anders mogen
de afgevaardigden altijd aanvullen:
 Limfoto
 Elegie in het gemeentehuis van Kortessem
 Foto Total in zaal Onder de Toren te Hasselt
 Inter-Limburg in CC Achter Olmen in Maaseik
 Jaarlijkse fototentoonstelling Koninklijke Hafoc Hasselt, Onder de Toren te Hasselt
 Gemeentehuis Zonhoven: Fotodigiclub De Teut met: de Groote Oorlog tentoonstelling,
loopt nog tot eind januari
 Provinciaal Salon en 40 jaar Renovat Foto in de Bogaard in Sint-Truiden

12.Rondvraag
Herfstprijs CvB, het thema zal zijn “milieu”, weet Jozef De Groof te melden.

13.Slotwoord van de voorzitter.
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

