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Verslag Algemene Statutaire Vergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen
Diaclub Kwaadmechelen
Fidiak Koersel
Fotoclub Infra Lanaken
Fotoclub Beringen vzw
Fotoclub Heers vzw
Fotoclub ‘t Klikske

Fotoclub De Eik – Lummen
Renovat foto vzw
Fotodigiclub De Teut
Difoto vzw
FCTGenk
Artistieke Groep Bree

Fotoclub Prisma Leopoldsburg
Fotoclub “88” Dilsen
Digifoto Creatief Genk
Koninklijke Hafoc Hasselt
Fotogroep ISO-400
Omni-Foto
Fotogroep Kortessem

Verontschuldigde kringen: Fotoclub Peer, Fotogroep Houthalen
Aanwezige bestuursleden: André Degent, Aimé Ilsen, Paul Greven, Jhony Vandebroeck, Rita Van Moll en
Stefan Migalski.

Ook aanwezig: Edgard Voets en Patje Vandebroek.
Verontschuldigd: André Cox

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Statutaire Vergadering van 2017. 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 en clublidgelden.
De aanwezigheden worden genoteerd door de secretaris. Onze penningmeester vertelde dat de lidgelden
vlot betaald werden. Zij die nog moeten betalen zullen van hem een mailtje ontvangen.

3. Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Er komen geen opmerkingen op het verslag van 02 december 2016, dus dit verslag is hierbij goedgekeurd.

4. Enkele berichtjes vooraf:






De meest recente ledenlijsten staan nog steeds in Dropbox.
De verantwoordelijke van de betreffende kring (als hij met Dropbox werkt) kan deze daar voorlopig
nog consulteren. Om misverstanden te vermijden vragen wij om de aanpassingen aan de lijsten als
bijlage bij een e-mail aan het secretariaat te bezorgen. Wij vragen om de aanpassingen in een kleurtje
te zetten zodat wij ook ons Excel-bestand up-to-date kunnen houden.
Wij zullen proberen zo snel mogelijk de gegevens van de nieuwe secretaris bezorgen aan de clubs.
Deze vergadering en het verslag van de vergadering zullen nog volledig door de huidige voorzitter en
secretaris gedaan worden.

5. Verslag van de activiteiten van het jaar 2016
De secretaris somt de activiteiten van het jaar 2016 op:

We hadden 5 ledenvergaderingen, waaronder de Statutaire Vergadering in februari. Er waren ook
telkens voorafgaand 5 vergaderingen van de Raad van Bestuur;

Er was een extra vergadering op 10 november 2016. Hierin werden de geplande wijzigingen wat
betreft onze financiering aan onze kringen voorgelegd;

In de maanden januari, maart, mei, september en november hadden wij een lezing, met veel succes
en een grote belangstelling van onze leden. Lezingen werden gegeven door: Stefan Migalski, Jhony
Vandebroeck, Leon Goyens, Peter Nackaerts en Rudi Van Beek

Standpunten, editie 2016, ging door op 20/05/2016 in GC Tentakel en werd gehouden in het lokaal
van de Volkstuinen wegens het grote aantal bezoekers;

We hielden de jureringen criterium digitaal en foto op dezelfde dag 23/04/2016 en stelden vast dat na
de vraag om de volledige jurering toegankelijk te maken voor het publiek er maar een matige opkomst
van onze leden was;

Zaterdag 18 juni hadden wij in het Jeugdhuis “De Lommert” de jurering van ons jaarlijks provinciaal



salon. Ook hiervoor was de publieke belangstelling zeer klein. De tentoonstelling en projectie gingen
door in CC De Adelberg, het cultureel centrum in Lommel. Deze manifestatie ging door op 23, 24 en 25
september 2016 en kon rekenen op heel wat bezoekers;
Wij deden in 2015 ook nog mee aan de Euregionale wedstrijd: “De Letste Schiech”, waarbij de meeste
aanvaardingen door VLF-leden behaald werden. Deze tentoonstelling was te bezoeken hier in de Foyer
van GC Tentakel van 9 januari tot 17 februari 2016.

6. Wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement
Om niet telkens wijzigingen aan het Staatsblad te moeten doorgeven bij wijziging van het secretariaat,
gaan we de melding van “Administratieve Zetel” uit de Statuten schrappen. Elke wijziging kost immers
ongeveer 130 euro. Verder zijn er geen wijzigingen aan de Statuten aangebracht. Aan het huishoudelijk
reglement werden slechts kleine wijzigingen aangebracht om eventuele tegenstrijdigheden te voorkomen,
o.a. de wijzigingen in verband met samengestelde fotowerken.
Vraag van Jef Smeulders: Kan de aangifte van een wijziging in de Statuten van de vzw al digitaal
doorgegeven worden? Dit moeten wij navragen… (Nota achteraf: zie hierbij de bijlage door de voorzitter
opgezocht.)

7. Voorstellen jaarprogramma 2017






Er zijn datums vastgelegd hier in Tentakel voor onder meer de ledenvergaderingen (in februari
statutaire vergadering) en de andere activiteiten. Je vindt deze datums terug op onze website;
Er is een datum vastgelegd en lokalen voorzien voor het jureren van het Criterium op
22/04/2017: jurering foto in de voormiddag en jurering geprojecteerde beelden in de namiddag;
Er zullen inzamelingen zijn van de werken voor de CvB-wedstrijden CvB Photo Awards 2017;
Voor de editie 2017 van Standpunten heeft Jan Coddé gevraagd om een datum vast te leggen
voor 23 mei (daarna is hij met vakantie);
Andere activiteiten worden later ten gepaste tijd medegedeeld. Het nieuwe bestuur gaat nog
samen komen om de verdere agenda samen te stellen.

De voorzitter kondigt een pauze aan, ondertussen nemen enkele mensen de bestelling op en gaan ze de
dranken halen om de dorstigen te laven. Dit drankje wordt aan de afgevaardigden aangeboden door het
Verbond.

8. Goedkeuren rekeningen 2016 en de aangepaste begroting 2017 en de begroting 2018
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
geen vragen uit de AV, de uitleg van Aimé is duidelijk genoeg.
Hij legt de aangepaste begroting voor 2017 voor. Wij hadden dit voorzien op de statutaire vergadering in
2016 : ”Ook legt hij de begroting voor 2017 voor, maar deze kan op de statutaire vergadering in 2017 nog
aangepast worden aan de nieuwe werkwijze van subsidies door CvB.” De begroting 2018 zal dan later ter
goedkeuring aan een algemene vergadering worden voorgelegd.
Na deze uiteenzetting legt de wet op de vzw ons op volgende vragen te stellen: “Wie keurt de rekeningen
van het voorbije werkjaar 2016 goed? Wie keurt de wijziging van de begroting zoals ze werd voorgesteld
goed?”
De AV keurt de rekening en de voorgestelde begroting bijna unaniem goed.

9. Aanstellen en/of ontslag beheerders
Zoals steeds is de helft van de bestuursleden uittredend: André Cox, André Degent en Rita Van Moll. André
Cox en André Degent beslisten zich niet herverkiesbaar te stellen en Paul Greven biedt zijn ontslag aan als
lid van de Raad van Bestuur. Rita Van Moll heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Hebben als zich kandidaat voor de RvB gemeld: Edgard Voets en Patje Vandebroek. Gezien er nog altijd
meer beschikbare plaatsen zijn dan kandidaten hoeft er ook dit jaar niet gestemd te worden.
De voorzitter doet nog maar eens een oproep aan de aanwezige leden van de vergadering en eigenlijk aan

alle VLF’ers voor nieuw en jong bloed in de Raad van Bestuur. Opdat de werking van het VLF verder kan
doorgaan, moet er de komende jaren gereageerd worden.
De 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 de leden van het Verbond voor de goede samenwerking. Hij hoopt dat 2017 voor
ons Verbond een voorspoedig en succesvol jaar mag worden.
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 onderlinge beraadslaging hebben de leden van de Raad van Bestuur aan Stefan Migalski gevraagd het
voorzitterschap in 2017 waar te nemen. Hij heeft aanvaard. Deze mededeling, gedaan door Aimé Ilsen, het
lid met de meeste jaren dienst in de Raad van Bestuur, wordt op applaus onthaald.
De overige taakverdeling wordt in de loop van de week besproken.
Stefan krijgt het woord en hij dankt iedereen voor de samenwerking in het verleden. Hij ziet de toekomst
positief in en wil het VLF op de kaart zetten. Hij belooft dat de wedstrijden (criterium) zeker zullen
doorgaan en het Provinciaal Salon waarschijnlijk ook, zij het onder een andere vorm/naam. Lezingen en
workshops zullen er ook nog komen, de website zal opgefrist worden en er zullen meer foto’s op getoond
worden. De nieuwe website komt volgende week online. Er komt hier in GC Tentakel ook een permanente
tentoonstellingsruimte voor het VLF. Op 3 maart wordt een extra ledenvergadering gehouden, waarop de
het programma 2017 verder zal toegelicht worden.
Stefan dankt André en Paul voor hun jarenlange inzet voor het VLF en vraagt daarvoor een applaus. Zij
krijgen ook een geschenk aangeboden vanwege het VLF. Er is ook een geschenk voorzien voor André Cox.

11. Activiteiten
Voorbije:



FCT Genk had in de foyer van het Stadhuis in Genk van 23/12/2016 tot 30/12/2016 een
tentoonstelling met thema “De Zee” en met eigen werken. Deze periode werd verlengd tot 27
januari 2017.
Op 14, 15, 20, 21 en 22 januari was er de tentoonstelling van “Allemaal Beestjes” in de Sint
Ursula-kapel in Tongeren met een dertigtal foto’s en 200 digitale beelden.

Komende:






Omni-Foto Diepenbeek nodigt uit op haar tentoonstelling op 3, 4 en 5 maart 2017.
Op 4 en 5 maart 2017 houdt de Koninklijke Fotoclub Beringen vzw een clubsalon in het Casino in
Beringen.
Ook op 4 en 5 maart 2017 is een tentoonstelling van het Internationaal Salon Omni-Candid 17
Digitaal, Zaal Hartenberg 10 in Eigenbilzen.
Met spijt stellen wij vast dat deze activiteiten samenvallen. Er zijn niet zo veel salons en
tentoonstellingen in onze provincie en waarschijnlijk zou iedereen, zowel de potentiële bezoekers
alsook de inrichters, er baat bij hebben als de sporadisch georganiseerde salons niet op dezelfde
datum zouden vallen.

12. Eventuele sprekers aan het woord
André, vanaf nu onze oud-voorzitter, heeft zich gemeld als spreker. Ook de secretaris zelf wil nog wat
vertellen. Zij spreken beiden hun eigen dankwoord uit, wensen het nieuwe bestuur veel succes en hopen
op een mooie toekomst voor het VLF. De secretaris verwoordt deze wensen ook in naam van André Cox.
Dit wordt ook op applaus onthaald.

13. Slotwoord van de nieuwe voorzitter.
De nieuwe voorzitter, nog aangegrepen door de woorden van André Cox, bedankt de afgevaardigden voor
hun aanwezigheid en voor het vlotte verloop van deze vergadering. Verder wenst hij dat iedereen gezond
en wel terug thuis komt en zegt hij: “Tot op de extra vergadering van 3 maart, hier in GC Tentakel om
20.30 uur.”
De voorzitter,
André Degent

De secretaris,
Paul Greven

Bijlage:
Elektronische neerlegging en archiefplicht
Sinds februari 2012 kan u de oprichtingsakte van een vzw elektronisch neerleggen via
www.egriffie.be . Een jaar later wordt de mogelijkheid van elektronische neerlegging uitgebreid tot
álle akten, uittreksels van akten, processen-verbaal en andere documenten (bv. statuten) die
moeten worden neergelegd in het verenigingsdossier. Verenigingen die bijvoorbeeld hun statuten
willen wijzigen, zullen ook die wijzigingen via de applicatie online kunnen doorgeven en moeten dit
niet meer via de griffie van de rechtbank van koophandel doen. Deze mogelijkheid geldt niet alleen
voor de vzw's, maar ook voor de internationale verenigingen en voor de stichtingen.
De elektronisch neergelegde documenten moeten nu ook worden bewaard (of blijven) op de zetel
van de vereniging of stichting. De neerlegging gaat bovendien gepaard met een door ”een derde”
elektronisch ondertekende verklaring van conformiteit tussen de originele stukken en de
neergelegde elektronische kopieën. Onder “een derde” moeten we verstaan: de vereniging of
stichting zelf, met inbegrip van haar lasthebber(s), m.a.w. degene(n) die haar volgens de statuten
kan/kunnen verbinden. In de praktijk is dat dus de persoon (ev. personen) die de vereniging kan
binden. In kleine verenigingen is dat meestal de voorzitter.
Werking E-griffie
Wil u van www.e-griffie.be gebruikmaken, dan moet u beschikken over een e-ID lezer, een
elektronisch betaalmiddel (bv. bankkaart, Visa-kaart), een ingescande kopie van de oprichtingsakte
die door alle oprichters is ondertekend, een tekstbestand van de statuten en van de eerste
benoemingen. Door het invullen van een geldig e-mailadres en het ingeven van de algemene
gegevens (naam, adres, bestuurders), maakt u een dossier aan.
Uw vzw wordt opgericht in de KBO na elektronische betaling van de kosten (dossier en publicatie).
Enkele dagen later wordt de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U ontvangt via email het ondernemingsnummer van uw vereniging en het publicatienummer in het Belgisch
Staatsblad van de oprichting van uw vereniging.
Via de website www.e-griffie.be kan je een handleiding downloaden.

