2018-01-05

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, Rita Van Moll,
Verontschuldigd : Toegevoegd bestuurslid: -

1. Welkom
De voorzitter start met: de aanwezigen welkom te heten op deze 1ste Algemene
Ledenvergadering van het nieuwe jaar 2018 met de beste wensen en een goede
gezondheid.

2. Aanwezigheden
Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door Manuela Vestjens. (18 clubs)

3. Goedkeuren vorig verslag
Geen opmerkingen op het vorige verslag

4. Subsidie

Deel projecten indienen
Welke projecten komen in aanmerking?
Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed,
circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een
combinatie hiervan. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar
jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor
jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) met
een niet-commercieel karakter kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?
Het transitiereglement voorziet vier indieningsdata in 2018 en 2019:
•1

oktober 2017 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018)

•1

april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018)

•1

oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)

•1

april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

Besluit: We gaan drie afzonderlijke projecten uitwerken en indienen Dit moet midden maart
klaar zijn.

Hoe inkomsten genereren voor onze jaar werking: ?
Openvraag aan aanwezige afgevaardigden
Lidgeld ? (nu er geen CvB lidgeld meer is ) ( wedstrijden ?) (inschrijfgeld ?)
Openvraag aan aanwezige afgevaardigden
Na een opendiscussie komen de aanwezige afgevaardigden tot het besluit dat we het lidgeld
gaan verhogen tot 50€ per club. Dit zal op de statutaire vergadering bekrachtigd worden. Op
vraag van de Algemene Vergadering gaat het per direct in dwz vanaf 2018. Dat het bestuur
vindt dat er meerwaarde moet zijn voor de aangesloten clubs van het VLF en niet enkel de 2
a 3 wedstrijden per jaar. En dat dit samen met de communicatie naar de clubs een streefpunt
wordt voor 2018.

5. Voorbije activiteiten
LIMFOTO:
opmerkingen vanuit de alg. vergadering:
De verlichting kon beter. Sommige foto’s
kregen helemaal geen licht. Ook de
geluidsinstallatie liet wat te wensen over. De voorzitter druk nogmaals zijn dank uit aan AG
Bree voor hun goede samenwerking en inzet.

OVERBRUGGEN:
Tentoonstelling GC TENTAKEL
Er waren heel wat bezoekers op 17 december. Opmerking uit de Algemene Vergadering was
, dat er vanuit het thema OVER BRUGGEN alleen BRUGGEN overbleven. Jammer dat het
thema niet dieper uitgewerkt werd. Indien de Euregionale wedstrijd in de toekomst nog
doorgaat, zullen we vanuit het VLF nadrukkelijker onze stempel drukken en er aan mee
werken en promoten.
Intussen zijn de werken afgeleverd in Venlo.
14 januari 2018 opening in LIMBURGS Museum te Venlo.

6. Komende activiteiten in 2018

Clubs:
16 17 18 FEBRUARI 2018
FOTO-EXPO OMNI-FOTO

DIEPENBEEK

24 - 25 FEBRUARI 2018
'T KLIKSKE WELLEN
O.C. & NEOGOTISCHE KAPEL
DORPSPLEIN WELLEN
10 & 11 MAART 2018
Twee Jaarlijkse Fototentoonstelling
FKD Diepenbeek
17 & 18 MAART 2018
FOTOSALON DE EIK LUMMEN
23,24 en 25 MAART 2018
Fotoclub Heers vzw tweejaarlijks salon

VLF
•

VLF CRITERIUM
: inleveren op 6 April
Jurering op .. / .. / ……
Juryleden:Mathieu heeft inmiddels een “pool” samegesteld met een 10 tal kandidaat
juryleden. De jurering zal 14 dagen na inlevering doorgaan.Wellicht zaterdag 21 april
in het GC Tentakel Coordinatie: Mathieu

•

VLF FOTOTOCHT : inleverdata : 5 oktober 2018 - jurering: 20 oktober 2018
…………. juryleden : Manifestaties staan op de microsite VLF FOTOTOCHT 2018,
bereikbaar door op de afbeelding te klikken via de VLF website.
Coordinatie : … Mathieu……………………………………………………………….. De
voorzitter heeft een afspraak met fotoclub 88 Dilsen op 18 januari 2018 voor verdere
afspraken.

•

VLF LIMFOTO : inleverdata is gelijk aan de VLF Fototocht

•

FOTOLIMFEST : Met FOTOLIMFEST wilt het VLF alle fotografen, aangesloten bij
onze Limburgse Clubs, de mogelijkheid geven om digitale werken (Het staat nog niet
vast of het thematisch zal zijn) in te sturen. In tegenstelling tot een gewone wedstrijd
zal dit project niet gejureerd worden, maar gaat er een selectie gemaakt worden door
een curator. Momenteel hebben we een bevestiging voor deze taak van een curator
van het Internationaal Fotofestival Knokke Heist. Deze selectieronde zal een week in
beslag nemen. Nieuw is ook dat de auteurs hun beelden mogen vergezellen met een
korte tekst. En, er is ook de mogelikheid om met een fotoreeks mee te dingen.
Intussen zijn er al gesprekken met de Schepen van Cultuur van Zonhoven geweest,
en zij staat volledig achter dit project. Door het negatieve advies van dee eerste
subsidieaanvraag zijn we voorlopig nog voorzichtig met de kostenraming. De eerste
gesprekken
met
partners
(financieel/
sponsering)
zijl
al
gebeurd.
In maart meer hierover.

•

Voorbereiding Statutaire vergadering / Volgende vergadering 2 februari is het
statutaire vergadering. De voorzitter zorgt voor de uitnodiging die maandag 15 januari
naar de aangesloten clubs gestuurd zal worden. Ook zal er een financieel verslag en
een begroting meegezonden worden, dat aan de afgevaardigde moet bezorgd
worden zodat deze mensen het zeker kunnen doornemen . En het kunnen
meebrengen op de statutaire vergadering, om beter te kunnen volgen.

•

Lezingen&Fotobabbels:
2 Maart over Macro inschrijven vanaf 1 februari via lezing@vlfvzw.be
4 Mei over Urbex
meer info via vlfvzw.be
7 September :na rondvraag binnen de algemene vergadering kijken we voor een
lezing van ofwel ARCHITECTUUR-fotografie ofwel DOG-fotografie. Binnenkort meer
info.

•

STANDPUNTEN : 25 April 2018 moderator: Jan Coddé – Ook dit jaar hebben we
weer een gespreksavond voor en door fotografen. Binnenkort meer info via website
en Facebookkanaal.

7. Rondvraag / Varia
•
•
•
•
•
•

•

Goed bestuur, doen goed hun best.
Voorstel om een poll op te richten, waar de leden een vraag of antwoordt op kunnen
geven, afgevaardigden in hun club navragen hoe de leden erover denken? Er kwam
de opmerking op dat dit reeds in het verleden werd gedaan, maar geen succes had.
Hoeveel clubs hebben al gehoor gegeven om juryleden op te geven ? 8 clubs.
Waarom niet eerder aangeven bij de clubs voor juryleden, zodat er steeds
verschillende juryleden zijn en niet steeds dezelfde?
Waarom niet iemand vragen die goed heeft gescoord of die wilt Jureren?
NIEUWSBRIEF ? ___ Vanaf januari zullen we een nieuwsbrief versturen naar de
afgevaardigden en secretaris van de aangesloten clubs. Zij zullen dit moeten
doorsturen naar hun leden. Eens we een emailbestand hebben van ALLE individuele
leden kunnen we dit rechtstreeks doen.
WIL JIJ GRAAG ONS BESTUUR KOMEN VERSTERKEN ? EN ACTIEF
MEEWERKEN AAN DE BEVORDERING VAN DE VRIJETIJDSFOTOGRAFIE IN
LIMBURG ? TWIJFEL NIET !!
stuur een mailtje met je kandidatuur, voor 31 januari 2018, naar :
voorzitter@vlfvzw.be en help meewerken aan ons verbond van Limburgse
Fotokringen. Wil je eerst meer info ? Dat kan ook via het zelfde mailadres.

Afspraak vrijdag 2 februari 2018 om 20:30 uur zaal 3 GC Tentakel voor de jaarlijkse
Statutaire Vergadering.

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

