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Aanwezige kringen:
Koninklijke foto- en digiclub Ham

Fidiak Koersel

Fotoclub Infra Lanaken

Fotoclub Beringen vzw

Foto-en Diakring Peer

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

Candid Munsterbilzen

Fotoclub Heers vzw

Digifriends Nieuwerkerken

Fotogroep Kottesem

Arteloo

Lumine Image Art

FCT Termien

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

1. Welkom – Aanwezigheden – Goedkeuren vorig verslag
De voorzitter start met: de aanwezige welkom te heten op deze Algemene Leden
Vergadering en bijzondere Statutaire vergadering.1ste vergadering na de vakantie. Start
van het tweede gedeelte van ons werkjaar. Stilletjes aan komt alles op zijn pootjes terecht.

2. Inleveren werken Limfoto 2017 , Photoawards en (Over)Bruggen
De werken werden ingezameld

3. Voorstelling nieuwe Secretaris
Manuela Vestjens werd voorgesteld door onze voorzitter Stefan als de nieuwe secretaris
van het VLF.
Manuela noteert de aan – en afwezigen en noemt de verontschuldigden.
Wij zijn uitermate blij dat Manuela deze taak op zich wil nemen.

4. Limfoto 2017
Ons Provinciaal salon onder een nieuwe naam, krijgt zijn uiteindelijk zicht.
De jurering zal doorgaan op 21 oktober van 10:00 tot 16:30 in GC Tentakel. 5 juryleden
uit de amateur en de professionele fotografie. Juryleden zullen nog door Stefan worden
aangeschreven.
Het toonmoment met proclamatie is voorzien op 1 december .
Daarna is Limfoto nog te bezichtigen op 2 en 3 december.in de Kapel van het Stadhuis,
vrijthof 10 Bree.
Er zal ook een volwaardige en fullcolor cataloog beschikbaar zijn
Voor meer info over de wedstrijd geef ik nu het woord aan Mathieu.

Mathieu gaf een toelichting over hoeveel werken er reeds werden ingeschreven, voor
digitaal; 688 , kleurenfoto's 331 en zwart/wit 57, tevens kan er nog steeds deelgenomen
worden aan deze wedstrijd, digitale en foto’s prints tot ten laatste 06 oktober. Tevens
vraag ik ook aan de leden om de afmetingen van de digitale beelden te respecteren, op
de ingezonden werken was ruim 10% niet in orde, en de respectievelijke
wedstrijdcommissarissen hebben dan ook een telefoontje van mij gekregen om de
werken alsnog in orde te brengen.
Er werd ook nog aan elke aanwezige club een informatie bundeltje overhandigd met hoe
de afmetingen moeten zijn.
Speciale prijs “André Cox” , We denken eraan om een speciale trofee “ de prijs Andre
Cox, te starten, als ode aan onze dit jaar overleden wedstrijdcommissaris. We zouden
graag willen dat Mevrouw Cox deze prijs zal deze toekennen aan de voor haar beste
foto uit een voorselectie van de ingezonden werken, deze kan zelfs later niet bij de
aanvaarde werken zitten, is mevrouw Cox haar keuze, en geen verhaal tegen mogelijk.
Aan de wedstrijdcommissarissen van elke club vragen om voor 5 nov de aanvragen tot
onderscheiding en/of sterren door te geven aan de Wedstrijdcommissaris Mathieu De
Bosscher.
Teksten en regels voor de juryleden zullen worden opgesteld en ook strikt nageleefd.
Eind november zal het opbouwen van de tentoonstelling te Bree gebeuren, de Voorzitter
vraagt dan ook enkele helpende handen, deze kunnen zich altijd aanmelden bij de
Voorzitter.

5. Limfoto 2018 en Fotozoektocht 2018
Stefan stelde, Limfoto samen met het bestuur en een kandidaat club te organiseren,
De kandidaat club, regelt een Locatie en zorgt voor ondersteuning.
Eventuele inkomsten (drank) zijn voor de organiserende club.
Het bestuur doet de jurering, cataloog en de projectie.
Volgend jaar zal er een zoektocht doorgaan, georganiseerd door fotoclub88dilsen op het
grondgebied fusie Maaseik.
Vanaf 17/09/2017 mag er gefotografeerd worden, de werken moeten wel herkenbaar te
Maaseik zijn, Er zullen enkele jaarlijkse activiteiten als opgelegd onderwerp dienen,
voorts de mens en landschappen, 1ste activiteit, op 17/09/17 heeft de koetsenparade
plaats,verdere activiteiten zullen nog voorgesteld worden op de volgende
ledenvergadering, ivm de juiste datums in 2018.
Mathieu zal ook met de voorzitter van deze club nog bespreken om samenwerking met
limfoto 2018.

6. Lezing op 6 oktober
Deze lezing zal gaan over: Lensbaby’s “ creatief fotograferen zonder computer”, vanaf 1
september kan er worden ingeschreven voor deze lezing via de website van het VLF.
Straatfotografie ( de wandelingen) weinig respons. Tentoonstelling in het GC T , men kan
nog 14 dagen lang enkele straatfoto’s doorsturen. Een selectie komt tegen de muren van
de MUUR.

Zoals we aangehaald hebben in de vergadering van juni (varia) willen we misschien
starten in 2018 met een soort van Standpunten onder onze eigen leden. In november zal
er een try-out plaatsvinden , op een zondagvoormiddag. Onderwerpen o.v.v. URBEX en
fotograferen met oude lenzen op nieuwe digitale toestellen. Nadien volgt er een evaluatie
en indien positief, uitwerking voor 2018.

7. Subsidies voor clubs
Normaal gezien gingen we nu een toelichting geven hoe we het best een subsidiedossier
zouden invullen. Helaas, er is een nieuwe wetgeving, / regeling , waardoor wij , het
VLFvzw, een projectsubsidiëring kunnen doen bij de Vlaamse overheid.
Voor eind september dient deze aanvraag gedaan te worden voor 2018. Dus, dat is een
extra opgave voor het VLF bestuur. Afgelopen maandag zijn Rita en ikzelf naar een
uiteenzetting gaan luisteren.
Mijn eindoordeel was ruim positief. Meer hierover in een volgende Alg Leden Vergadering
en laten we hopen dat we vanaf 2018 terug onze clubs financieel kunnen bijstaan bij het
organiseren van evenementen.
CVB

Transitiereglement

8. Het bestuur en eventuele nieuwe kandidaten
Jullie hebben ook een uitnodiging gekregen voor de Bijzondere Statutaire vergadering.
Hiermee gaan we zo meteen starten, maar eerst richt ik me tot de afgevaardigden met de
vraag ?
Zijn er nog kandidaten voor het bestuur, of mensen die nauw willen meewerken aan de
werking van het VLF?

9. Bijzondere Statutaire Vergadering
We moeten, om in orde te zijn met de wetgeving, enkele zaken rechtzetten in een
bijkomende Bijzondere Statutaire Vergadering.
Adres wijziging administratieve zetel
Aanstellen van nieuwe bestuursleden
Goedkeuren van deze aanpassingen door de Algemene Vergadering
Tekst
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 01/09/2017.
Op de extra buitengewone algemene vergadering van vrijdag 01 september 2017 werden
volgende wijzingen in de Raad van Bestuur doorgevoerd.
De Heer Edgard Voets biedt zijn ontslag aan als lid van De Raad van Bestuur. Hebben
zich kandidaat gemeld; Mevrouw Maria Helena Vestjens en de Heer Mathieu De
Bosscher. De andere leden van De Raad van Bestuur, Mevrouw Rita Van Moll, de Heren
Stefan Migalski, Jhony Vandebroeck, Aimé Ilsen en Jacky Patrick Vandebroek blijven hun
mandaat verder zetten. Gezien er nog altijd meer beschikbare plaatsen zijn dan
kandidaten hoeft er niet gestemd te worden.
Als gevolg van deze wijzingen is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Stefan Migalski
Ondervoorzitter:
Jhony Vandebroeck
Secretaris:
Maria Helena Vestjens

Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Aimé Ilsen
Mathieu Jean De Bosscher
Rita Van Moll
Jacky Patrick Vandebroek

Wijzingen in de statuten:
Paragraaf 2: De Maatschappelijke zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Roosterkensweg
10. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijkarrondissement Hasselt. Deze
kan alleen bij beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar ieder
ander adres in de provincie, de administratieve zetel is gevestigd te 3560 Elen Rijksweg
891a bus 1. Alle briefwisseling dient aan dit adres gericht. Het administratief dossier wordt
op dit adres bewaard.
Paragraaf 21: Alle akten die de vereniging verbinden, wordt in de naam van de vereniging
geldig ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de penningmeester.
Dit geldt ook voor het optreden in rechte.
10. Voorbije en aankomende manifestaties van aangesloten clubs
Fotogroep Houthalen begin juni met hun expositie in het kerkje van Laak
Zij vonden het goed gegaan, vrij grote opkomst verspreid over de dagen, positief
Hasseltse Fotoclubs tijdens “Lens en Penseel”
Zeer grote opkomst van de bezoekers +/- 700 mensen, positief
Thema hoop (blindengeleide honden, mensen en opleiding) waren de foto's
Foto-digiclub De Teut Openluchtmuseum
Grote doeken van 3 bij 2 meter hebben, thema Contrast.
22 SEPTEMBER 2017
FOTO TOTAL FOTOSHOW
"Zie jij wat wij zien?
Zaal Onder de Toren Hasselt
tem 1 Oktober 2017
8 OKTOBER 2017
LENS & OPTIEKDAG
in natuurdomein De Teut :
org. FDC DE TEUT

4 à 5 foto's presenteren per lid , vrije keuze

Binnen het Natuurgebeid De Teut zal er een Lens en optiekdag
plaatsvinden
alle merken lenzen zijn aanwezig, programma workshops.
Bij goed of slecht weer 't gaat door
't programma wordt nog doorgestuurd , info website.

21 Oktober jurering van Limfoto in de Tentakel Zonhoven van 10:00 tot 16:30
27, 28 en 29 OKTOBER 2017
GC TENTAKEL ZONHOVEN
Slotsalon 40 jaar
Fotodigiclub De Teut Zonhoven :

11. Aansluiting nieuwe clubs
Fotoclub Looi Tessenderlo
De Lens Bilzen
Deze mensen werden reeds uitgenodigd om deze algemene en statutaire vergadering bij te
wonen.
12. Varia

Hoe met het CVB?

Het CVB weet het zelf niet meer, zoeken een nieuwe directeur ,
over een paar weken meer!
Candid Munsterbilzen deelt mede: Nieuwe vergaderplaats 't Koetshuis,
Guido De Winter is de nieuwe secretaris.
Het lidgeld VLF voor 2018? Stefan gaf de mededeling dat indien er bijzondere
omstandigheden plaatsvinden er voor 2018 geen stijging van het
lidgeld zou plaats vinden.
Uitslagen van wedstrijden direct online waarom? het is voor de leden geen verrassing
meer als ze vergadering hebben.
Stefan zei hierop, vroeger werden de uitslagen meteen op de deur
geplakt en nu gebeurt het online.

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

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

