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Algemene Statutaire Vergadering.

Aanwezige kringen:
Photo Friends Candid

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

Foto en diakring Delta

Verontschuldigde kringen: Difoto vzw
Aanwezige bestuursleden:, Stefan Migalski, Aimé Ilsen, Jhony Vandebroeck, Manuela
Vestjens, Mathieu De Bosscher, Rita Van Moll,
Verontschuldigd :

1. Welkom
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Statutaire Vergadering van 2018. 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 mogen gesteld worden.
Berichten vooraf.
Candid Munsterbilzen zal voortaan Photo Friends Candid heten.
Nieuwe (oude) fotoclub Foto en diakring Delta clubkenletters AG.
Alle veranderingen van clubgegevens (leden, naam etc) dienen vanaf nu via e-mail aan de
secretaris doorgegeven worden, de clubs kunnen ten alle tijden een actuele ledenlijst
opvragen aan het secretariaat.

2. Noteren van de aanwezigheden en clublidgelden
Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door Manuela Vestjens. Tijdens de vorige
Algemene vergadering is er unaniem beslist om de lidgelden van de clubs te verhogen naar
50€. Onze penningmeester vertelde dat de lidgelden vlot betaald werden. Zij die nog
moeten betalen zullen van hem een mailtje ontvangen.

3. Goedkeuren vorig verslag
Geen opmerkingen op het verslag 05-01-2018.

4. Verslag van de activiteiten van het jaar 2017
De voorzitter somt de activiteiten van het jaar 2017 op.
• We hadden 6 ledenvergaderingen waaronder de Statutaire (februari) en bijkomende
Statutaire vergadering in September. Er waren ook telkens voorafgaand 6 vergaderingen
van de Raad van Bestuur. Ook waren er 2 officieuze babbels tussen de bestuursleden
over de toekomst van het VLF.

• Begin januari was er ook een bijkomende vergadering voor de voorzitters en
secretarissen van de aangesloten clubs ivm geplande wijzingen betreffende het financiële
luik. Dit nog georganiseerd door het vorige bestuur.
• In de maanden Juni en Oktober hadden we lezingen over straatfotografie door onze
voorzitter en het gebruik van lensbabies door Jean Claude Delforge. Aansluitend op de
lezing straatfotografie waren er ook nog drie fotowandelingen voorzien in de binnenstad
van Hasselt. Met slechts twee, een en drie deelnemers kunnen we gerust zeggen dat er
voor dit gebeuren weinig interesse was van onze leden.
• Standpunten, editie 2017 ging door op 28 april,in GC Tentakel. Wederom een organisatie
van het CvB met als moderator Jan Coddé.
• De jurering van de wedstrijd Criterium werden gehouden op 22/04/2017. Hiervoor hadden
we een vijfkoppige jury bereid gevonden om de werken met de nodige aandacht te
beoordelen. De volledige jurering was publiek toegankelijk, maar er was weer maar een
matige opkomst.
• Op zaterdag 21 oktober in de GC Tentakel was er de jurering van Limfoto, foto en digitaal.
De opvolger van het Provinciaal Salon. Ook hierbij was de belangstelling maar matig.
• De tentoonstelling en projectie gingen door in de Kapel Stadhuis te Bree op 1,2 en 3 dec
2017 en kon rekenen op de steun en samenwerking van Fotogroep Artistieke groep Bree.
Met op de openingsavond een prijsuitreiking, receptie en digitale projectie. Zaterdag en
zondag kon men nog genieten van een verzorgde fototentoonstelling en een doorlopende
projectie
• Euregionale wedstrijd (Over)Bruggen, De tentoonstelling was te bezoeken hier in de
Foyer van GC Tentakel van 01 dec tot 23 dec. Natuurlijk waren onze Limburgse auteurs
hier goed vertegenwoordigt.

5. Wijzingen aan de statuten en huishoudelijk reglement.
Geen wijzingen voorzien.

6. Voorstellen jaarprogramma 2018
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.
2 Maart, lezing MACRO door Jos Kwaspen. Inschrijven via lezing@vlfvzw.be
6 April, inleveren voor VLFcriterium, 28 April jurering te ……….
25 April BREEDBEELD Standpunten in GC Tentakel mod. Jan Coddé
4 Mei, lezing Urbexfotografie door Willy Smets.
5 Oktober lezing Dogfotografie in GC Tentakel.
5 Oktober inleveren van Fototocht en Limfoto. Fototocht de jurering zal op 20 oktober 2018
vanaf 10:00 doorgaan in de zaal Opus te Stokkem. Tentoonstelling in zaal De Nieuwenborg
te stokkem op 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.
Limfoto 2018 , de jurering zal doorgaan op ..... in de GC Tentakel, tentoonstelling te samen
met de fotozoektocht in zaal Nieuwenborg te Stokkem op 30 nov en 1 en 2 dec.
Andere activiteiten worden later ten gepaste tijd medegedeeld. Het nieuwe bestuur gaat nog
samen komen om de verdere agenda samen te stellen.
Surpriseparty, hierover meer op de ledenvergadering van April.

7. Goedkeuren rekeningen 2017 en begroting 2019.
De voorzitter legt er bij de afgevaardigde de nadruk op dat dit het moment is voor al hun
vragen en opmerkingen bij het financieel beleid ivm de rekeningen en de boekhouding van
ons verbond. Hij geeft graag het woord aan de penningmeester, Aimé Ilsen.
Aimé overloopt de toestand van de financiën en geeft uitleg bij de verschillende posten. De
algemene vergadering keurt na de uiteenzetting de begroting goed.

8. Aanstellen en/of ontslag beheerders.
Zoals steeds is de helft van de bestuursleden uittredend: Migalski Stefan, Vandebroeck
Jhony en Aimé Ilsen en alle waren herverkiesbaar. Patje Vandebroek heeft zijn ontslag
gegeven aan de Raad van Bestuur. Gezien er nog altijd meer beschikbare plaatsen zijn dan
kandidaten moet er dit jaar niet gestemd worden. De voorzitter doet nog maar eens een
oproep aan de aanwezige leden van de vergadering en eigenlijk aan VLF-ers voor nieuw en
jong bloed in de Raad van Bestuur. Zoals elk jaar gaan de leden van de RvB in afzondering
om onder hen een voorzitter te verkiezen.

9. Voorstellen van de voorzitter aan de Algemene Vergadering
Jhony Vandebroeck (ondervoorzitter) stelt Stefan Migalski voor als Voorzitter van het
verbond.

10. Eventuele sprekers aan het woord.
Geen sprekers gemeld.

11. Rondvraag / varia

• Veelbelovend bezig ga zo door.
• Projecta Heusden geen tentoonstelling dit jaar,wegens moeilijkheden om locatie te
krijgen.
• Fotoclub ’t Klikske Wellen Fototentoonstelling in Februari flyers werden uitgedeeld.
• Fotogroep Houthalen zal dit jaar weer een tentoonstelling inrichten in de maand Juni
• Omni Foto vijfde grote fototentoonstelling flyers werden verdeeld
• FKD twee jaarlijkse fototentoonstelling in Maart.
• Hoe kun je informatie vinden over het criterium voor nieuwe leden? …….
• Veel succes met de ingeslagen weg.
• Jammer dat het altijd op een vrijdagavond de lezing is. Graag op een zondag voormiddag,
maar daar kwam de tegenreactie dan kan ik niet, misschien een variatie in dagen maken?
• Kaders 40/50 wat doe je met de foto’s ? Vrijheid geven in de foto’s 40/50 of 30/40. Dit zal
besproken worden in de volgende RvB.
• Oproep om met meer leden naar clubsalons te gaan, dit vooral om de persoonlijke visie te
verbreden, en waardering voor andermans werk.
• Aimé gaf een heel deskundige uitleg hoe men krantenknipsels kon opzoeken over het
VLF

Lezing Macro is op vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur zaal 3 GC Tentakel.
Ledenvergadering is op vrijdag 6 april 2018 om 20:30 zaal 3 GC Tentakel

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

