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Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Koninklijke foto- en digiclub Ham

Fidiak Koersel

Fotoclub Infra Lanaken

Fotoclub Beringen vzw

Fotoclub Heers vzw

Fotogroep Houthalen

Fotoclub De Eik – Lummen

Renovat Foto vzw

Fotodigiclub De Teut

Difoto vzw Tongeren

Artistieke Groep Bree

Fotoclub Prisma Leopoldsburg

Fotoclub “88” Dilsen

Digifoto Creatief Genk

Koninklijke HaFoC Hasselt

Fotogroep ISO – 400

Fotokring Diepenbeek

Foto Total

Omni Foto Diepenbeek

Aanwezige bestuursleden:, Stefan Migalski, Aimé Ilsen, Jhony Vandebroeck, Rita Van
Moll, Patje Vandebroek, Edgard Voets
Toegevoegd bestuurslid: Mathieu De Bosscher

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
De voorzitter heet de aanwezige afgevaardigden welkom. Hij verontschuldigt zich dat van
de vorige vergadering geen verslag beschikbaar is. Het was immers door de vele
gelijklopende evenementen een vergadering met een beperkte aanwezigheid; zowel van
bestuur als van afgevaardigden. Een beknopte samenvatting van die vergadering zal in de
toekomst op het web beschikbaar gesteld worden.
De voorzitter verwelkomt speciaal Dhr. Mathieu De Bosscher die als toegevoegd
bestuurslid in de toekomst de taak van wedstrijdcommissaris zal waarnemen.
19 van de 33 aangesloten kringen zijn vertegenwoordigd.

2. Inleveren werken Criterium 2017
De geprinte werken voor het Criterium worden ingeleverd. Het Bestuur verontschuldigt zich
voor de onduidelijkheden die mogelijk zijn opgetreden bij het doorsturen van de formulieren.
Lange tijd waren immers alleen de documenten 2016 beschikbaar. Natuurlijk zullen deze
formulieren niet geweigerd worden. Een mogelijke reden zou de browser van de computer
van de wedstrijdcommissaris van een kring kunnen zijn. Het is mogelijk dat deze de
documenten in zijn cache-geheugen opslaat en telkens weer het oude document ophaalt.
Alle documenten voor wedstrijden worden in de toekomst naar één adres gestuurd:
wedstrijd@vlfvzw.be
De voorzitter vraagt de afgevaardigden bij het doorsturen van formulieren de naam van het
document aan te passen en te laten voorafgaan door de kenletters van de kring bv.
DG_zwartwit_criterium.xls. Hierdoor is het uitgesloten dat documenten van verschillende
kringen met dezelfde naam worden verzonden en zo vermijden we misverstanden.
Klevertjes zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar maar worden in de toekomst
beschikbaar gesteld op de website.

Op 12 april zullen we met het bestuur een testjurering doen om uiteindelijk op 22 april het
criterium definitief te jureren.

3. Voorstelling nieuw bestuur VLF
De voorzitter stelt het nieuwe VLF bestuur kort voor. Mathieu werd als toegevoegd lid
gecoöpteerd omdat nieuwe bestuursleden door de algemene vergadering aangesteld
worden.

4. Wedstrijden 2017
Naast het Criterium (zie agendapunt 2) zullen we traditiegetrouw in de loop van het jaar ook
een Provinciaal Salon en de Euregionale Fotowedstrijd 2017 organiseren.
Voor het Provinciaal Salon zijn we nog in overleg hoe we het bij gebrek aan subsidies best
organiseren. Vorm en manier van presenteren worden aangepast aan de mogelijkheden.
De Euregionale Fotowedstrijd, een samenwerking tussen de regio’s Nederlands Limburg,
Belgisch Limburg en Rheinland heeft dit jaar als thema ‘(over)Bruggen’; een thema dat
letterlijk of figuurlijk kan geïnterpreteerd worden.
We stellen vast dat er in het verleden slechts weinig Belgische fotografen deelnamen aan
de euregionale wedstrijd. Er zijn nochtans toch enkele belangrijke triggers: de winnaars
krijgen een geldprijs en een podium in drie landen.
Deelnemen kan door geprinte foto’s (max. 5) in te sturen (formaat 50 x 40) en/of een reeks
(ook max. 5 foto’s).
In Nederland werd het onderwerp en het maken van reeksen toegelicht door Diana Bokje.
Wij zullen trachten Diana te contacteren om deze lezing ook voor onze leden voor te dragen
op een extra bijeenkomst in juni (vraag: moet zo’n bijeenkomst altijd op een vrijdag zijn?).
Alle details en wedstrijdreglement kan je terugvinden op de website van het VLF:
www.vlfvzw.be (naar beneden scrollen en klikken op ‘wedstrijdinformatie’).

5. Lezingen
5 en 6 mei a.s. organiseren we onze eerst lezing ‘Straatfotografie’, gecombineerd met een
workshop. Bedoeling is dat de ingeschrevenen vrijdag 5 mei een lezing straatfotografie
krijgen waarbij we leren scènes te bekijken, te fotograferen en vast te leggen zonder op te
vallen in de menigte en zonder gebruik te moeten maken van een teleobjectief.
’s Anderendaags zullen we de tips in de praktijk brengen tijdens een bijhorende workshop
in Hasselt. Nadien zullen we het beste werk van elke deelnemer verzamelen (liefst geprint)
en er een tentoonstelling van maken.
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zullen we al dan niet de groep splitsen.
Inschrijven kan via de website, zodra alle info verschijnt. We hopen dat de afgevaardigden
deze activiteit in hun kring promoten.
Een aantal volgende creatieve lezingen in de pijplijn zijn o.a. kite-fotografie (fotograferen
met een windvlieger) en pinhole-fotografie (fotograferen zonder objectief maar met een
gaatje in het afdekplaatje van de camera).
In het bestuur worden nog een aantal andere mogelijke activiteiten verder uitgediept.
Details worden tijdig bekendgemaakt.

6. Standpunten 2017
Op vrijdag 28 april om 20.00 uur organiseert het CvB in samenwerking met het VLF in GC
Tentakel ‘Standpunten Limburg’. Drie gerenommeerde fotografen m.n. Malou Swinnen, Loes
Geuens en Elisa Brenters zullen hun werk presenteren en toelichten. Het geheel wordt
gemodereerd door Jan Coddé.
Inschrijven kan uitsluitend door te surfen naar de website van het CvB; in te loggen en online
in te schrijven. Alle inlichtingen kan je ook vinden op de site van het VLF.

7. Vernieuwde website van het VLF
De voorzitter geeft een korte toelichting en een praktische demonstratie over de werking van
de nieuwe website van het VLF.
De clubs hebben allemaal een eigen bladzijde met contactgegevens van bestuursleden en
de mogelijkheid een drietal foto’s te publiceren. Bovendien wordt er verwezen naar de
website van de kring die met een eenvoudige klik kan geopend worden (ga naar de VLF
homepagina, scrol naar beneden en klik op ‘aangesloten fotokringen’. Hier vind je alle
aangesloten kringen die elk aanklikbaar zijn). De voorzitter vraagt dat alle kringen hun
gegevens even controleren en indien nodig de wijzigingen doormailen.
VLF is voortaan ook terug te vinden op facebook. We hopen op een groot aantal volgers in
de toekomst (een beetje promotie in de kringen?). We zullen daar ook alle activiteiten
aankondigen.

8. Voorbije activiteiten
Vorige maand organiseerde Candid Munsterbilzen zijn internationale wedstrijd met
bijbehorende tentoonstelling. Er waren tentoonstellingen in Beringen (fotoclub Beringen
vzw), Diepenbeek (Omni-foto Diepenbeek) en Ham. Voor de club van Ham was het een
vijftigjarig bestaan waarbij de club van de gelegenheid gebruik maakte hun naam te wijzigen.
Vanaf nu is het ‘Koninklijke foto- en digiclub Ham’.
Alle activiteiten kenden een grote bijval en de kringen waren tevreden over de opkomst.
Twee randbemerkingen:
• Alleen als we zelf tentoonstellingen van andere kringen bezoeken, kunnen we
verwachten dat deze mensen ook komen op een eigen tentoonstelling;
• Digitale projecties evolueren. Zeker de makers van een digitale projectie zouden hun
licht eens moeten opsteken bij anderen of een bezoek brengen aan andere
tentoonstellingen om te weten wat er tegenwoordig mogelijk is.

9. Varia en rondvraag
•

Een afgevaardigde vindt dat een lezing, gecombineerd met een workshop een zeer
lovenswaardig initiatief is dat zeker nog meer georganiseerd mag worden;

•

Er is een tendens dat jongeren lessen fotografie volgen om betere foto’s te leren
publiceren op de huidige moderne sociale media (FB, Instagram,…);

•

De secretaris heeft nog niet van alle kringen de ledenlijsten 2017 ontvangen. De
laatste lijst die in zijn bezit is, is gepubliceerd in dropbox. Hij vraagt dan ook of de
secretarissen en/of voorzitters van de kringen de lijst eens downloaden en nakijken;

•

Hoe zit het met de wijzigingen in het CvB?
o
o
o

o
o
o

De toestand voor 2017 blijft zoals vroeger;
In 2018 krijgt het CvB een nieuwe naam en waarschijnlijk een nieuwe
voorzitter;
Alleen clubs kunnen aansluiten (60 euro per club ongeacht de grootte,
verzekering voor alle leden en vrijwilligers inbegrepen); clubs zijn
bevoorrechte partners;
De vroegere kwaliteitsbegeleiding blijft bestaan (subsidies voor lesgevers
voor de kringen);
Zij die aan wedstrijden van het CvB willen deelnemen, dienen hiervoor te
betalen;
Zij die het tijdschrift wensen, kunnen tegen betaling abonneren.

Volgende ledenvergadering is op vrijdag 02 juni 2017 om 20:30 uur zaal 3 GC Tentakel.

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Edgard Voets

