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Verslag Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Candid Munsterbilzen

Koninklijke foto- en digiclub Ham

Fidiak Koersel

Fotoclub Infra Lanaken

Fotoclub Peer

Kon. Fotoclub Beringen vzw

Kamera Genk Foto-en Digikring

Fotoclub Heers vzw

Fotoclub 't Klikske Wellen

Fotogroep Houthalen

Fotoclub De Eik – Lummen

Renovat Foto vzw

Lumine Image Art

Foto-Dia projecta Heusden

Fotodigiclub De Teut

Focus De Posthoorn

Difoto Tongeren vzw

FCT Genk

Foto-endiakring Helios vzw

Artistieke groep Bree

Fotoclub Prisma Leopoldsburg

Fotoclub 88 Dilsen

Digifoto Creatief Genk

Kon. Hasselte Fotoclub HAFOC

Fotogroep ISO400 Lommel

Arteloo

Fotokring Diepenbeek

Digifriends Nieuwerkerken

Foto Total Hasselt

Omni Foto Diepenbeek

Fotogroep Kortessem

Utklikt Hamont Achel

Oost-Raw Houthalen-Helchteren

Fotoclub Looi

Fotoclub De Lens Bilzen

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

1. Welkom
De voorzitter start met: de aanwezige welkom te heten op deze Algemene Leden
Voorstelling van 2 nieuwe clubs : De Lens Bilzen en Fotoclub Looi

2. Aanwezigheden
Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door Manuela Vestjens.

3. Goedkeuren vorig verslag
Geen opmerkingen op het vorige verslag

4. Limfoto 2017
Terugblik jurering + verslag na klachten het onderzoek (door Mathieu powerpoint). Er
werden 1137 digitale - 454 kleuren en 82 mono foto's ingeleverd. Van de 1137 digitale
werden er maar 1124 gejureerd, dit heb ik vastgesteld nadat er van een club de vraag
kwam, wij zien geen uitslag van een persoon. Ben ik gaan kijken en inderdaad er zijn in
het totaal 13 werken niet gejureerd. Deze 13 gevallen betreft 4 clubs om diverse redenen.
Deze werden via een powerpoint aan de aanwezige clubafgevaardigden getoont. Het gaat
van bij meerdere clubs lid te zijn tot een spatie teveel, geen kenletters en verkeerde vlf
nummers.

5. Fototocht 2018

De fototocht Maaseik in Beeld loopt van de Koetsenparade 2017 tot en met de
Koetsenparade 2018/09/16. De werken zullen worden ingezameld op de VLF vergadering
van 05 oktober 2018. De jurering zal op 20 oktober 2018 vanaf 10:00 doorgaan in de zaal
Opus te Stokkem. 28,29 en 30 november Zaal Nieuwenborg te Stokkem opbouw
tentoonstelling. Vrijdag 30 november opening van het salon om 20:00, 1 en 2 december
tentoonstelling open in de namiddag, afsluitende projectie rond 18:00 zondagavond. Er
werden door Mathieu ook landkaartjes van Maaseik uit gedeeld.

6. Limfoto 2018
Naar aanleiding van een discussie op facebook.
Aan elke club wordt er gevraagd om tenminste één iemand aan te stellen, die als jurylid
kan gevraagd worden, deze dienen in de maand januari 2018 door gegeven te worden
aan de secretaris van het VLF. Dit om één gevarieerde jury te kunnen bekomen.
In principe zijn er 3 jureringen per jaar nl . Criterium, zoektocht en limfoto.

7. Voorbije activiteiten
Fotototal 22/9 tem 01/10
Zeer mooie tentoonstelling, tevreden over het aantal bezoekers, wel weinig clubs
aanwezig. Thema HOOP werd goed gewaardeerd.
Lezing lensbaby 06/10
Spijtig genoeg maar 20 mensen aanwezig op deze zeer mooie en boeiende lezing
Lens & Optiekdag FDC De Teut 08/10
Ondanks het minder goed weer toch een 450 bezoekers. De Standhouders waren zeer
tevreden. De mensen die aan een workshop hebben meegedaan, hebben er ondanks het
weer een fijne dag gehad.
Slotmanifestatie FDC De Teut 27/28/29 – 10
Mooi weekend geweest heel positief +/- 500 bezoekers
Jurering Euregiowedstrijd
De jurering was voor vele punten verbetering vatbaar, nu werd eerst de stapel van
Duitsland gejureerd, dan Nederland en tenslotte Belgie. Ook geen mix van auteurs. En
het THEMA (over)Bruggen, nou ja 5 brugfoto's hebben gewonnen!!

8. Komende activiteiten
Renovisie 2017 17 tem 19 november
Fotobiennale Arteloo 18 tem 26 november
Fotosalon Digifriends 24 tem 26 november
Limfoto 2017 1 tem 3 dec te Bree
Euregio expo 1 tem 23 dec GC Tentakel
FCT Genk clubtentoonstelling van 15 tem 22 dec.

9. Nieuwe activiteiten/projecten 2018
Subsidie
In december zullen we weten of we subsidie krijgen.
Fotobabbels / enkele VLF fotografen stellen zich voor
Om de 2 maand met 2 à 3 fotograven die over hun werk komen vertellen en deze ook te
laten zien. Zijn er mensen in de clubs die dit zouden willen doen, Beamer staat ter
beschikking. Zullen we later nog op terugkomen.
Lezingen Workshops

Maart -- Macrofotografie, met oud materiaal knutselen om zo mooie en zeer scherpe
beelden te bekomen.
Inzamelen Criterium 2018
April 2018 inleveren voor de wedstrijd Criterium 4 foto's digitaal en 4 foto's kleur/zwart-wit.
Jurering eind april 2018
Project zomerfotofestival
We zijn bezig met de voorbereidingen voor een nieuw fotoproject. De werktitel is al
bekend , FOTOLIMFEST , en zal een alternatieve aanpak hebben als fotowedstrijd. De
ingezonden werken zullen door een curator geselecteerd worden.
Tijdens de
zomermaanden zal er dan een expositie georganiseerd worden van deze geselecteerde
werken. Ook is er ruimte voor het inzenden van fotoreeksen. Verdere informatie wellicht in
maart.

10. Rondvraag / Varia
Jozef melde dat op de CVB Awards ISO 400 zeer goed had gepresteerd nl 3 eerste
plaatsen waren voor hun.
Er werd ook gevraagd of er na elke vergadering 'n 10 à 20 tal foto's konden besproken
worden?
Bestaat er een regel tussen het aantal aanvaardingen en het aantal op te hangen werken
per auteur op een tentoonstelling? In regel 1 werk per auteur dit hangt ook een beetje
af van de beschikbare ruimte.
Zijn de afgevaardigden nog altijd verzekerd? Ja de polis is te raadplegen bij het CVB
Lidgeld 2018 blijft dit nog altijd hetzelfde? dit hangt af of we subsidie krijgen.
Foto's straatfotografie komen die nog op te hangen? Na de eindejaarsfeesten gaan we
de ingezonden werken ophangen tegen de muur. Deze zullen daarna wellicht tot
aan de zomermaanden te bezichtigen zijn.
Ledenlijsten 2018 ? Elke club wordt gevraagd hun ledenlijsten ff na te zien in
dropbox, zijn er wijzingen gelieve die in het rood aan te brengen.
De datums van de evenementen "Zoektocht Maaseik in beeld" kan men op de website
van het VLF raadplegen.

Volgende ledenvergadering is op vrijdag 5 januari 2018 om 20:30 uur zaal 3 GC
Tentakel.

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

