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Algemene Vergadering.

Aanwezige kringen:
Photo Friends Candid

Koninklijke foto- en digiclub Ham

Delta Neeroeteren

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: Omnifoto Diepenbeek
Aanwezige bestuursleden:, Rita VanMoll, Jhony Vandebroeck, Stefan Migalski, Aimé Ilsen
Verontschuldigd : Manuela Vestjens, Mathieu De Bosscher

1. Welkom
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Algemene Vergadering van 2018. Hij dankt
alle clubafgevaardigden voor hun aanwezigheid en hoopt op een vlotte vergadering. We
hebben een gevulde agenda dus we gaan onmiddellijk van start.

2. Noteren van de aanwezigheden
Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door de Voorzitter.

3. Goedkeuren vorig verslag
Geen opmerkingen op het verslag 02-02-2018. Statutaire Vergadering

4. Inleveren van
wedstrijden.

werken

voor

het

Clubcriterium

en

andere

Vanavond was het inlevering van de fotoprints voor het VLF Criterium en van de Biennale
Natuur. Voor deze laatste wedstrijd zorgt Jhony voor het vervoer van de foto’s.

5. VLF Nieuwsbrief :
Onze Nieuwsbrief is intussen aan zijn tweede uitgave toe. Stefan laat de nieuwe nieuwsbrief
zien en geeft uitleg bij de diverse artikelen. Hierdoor kunnen we verschillende agendapunten
aan de hand van de nieuwsbrief bespreken.

6. Voorbije Activiteiten/
Deze

werden

tijdens

het

overlopen

van

de

nieuwsbrief

besproken:

De voorzitter van FKD Diepenbeek was uitermate tevreden, maar had de wens (die wellicht
uitkomt) om volgende keer met een eigen beamer te projecteren. En een proefvoorstelling niet
1 dag of 2 dagen ervoor te doen maar zeker en vast een week ervoor.
Jhony sprak namens De Eik Lummen over hun voorbije salon. Ze waren onder de indruk van
het overdonderende belangstelling voor hun salon. Ze hebben verschillende extra projecties
moeten houden.
Jozef was ook super tevreden met de opkomst tijdens het salon van fotoclub Heers. De zaal
was regelmatig te vol met bezoekers, maar daar is niemand rouwig om. Ook benadrukte hij de
goede samenwerking met de gemeente waardoor er extra belangstelling was.
De inrichters van de drie voorbije salons waren allen tevreden met de opkomst. Hier kwam de
vraag van Johan B (Fotoclub Looi) of het allemaal fotografen waren of merendeel bezoekers
uit de gemeente ? Allen vertelden dat het een mix was, waarbij Facebook reklame ook
resulteerde in meer bezoekers. Robert S. (Difoto Tongeren vzw en Fotogroep Kortessem)
merkte op dat er meer belangstelling was uit andere clubs, iets wat we alleen maar kunnen
toejuichen.
.

7. Afrekening Limfoto 2017
Onze penningmeester Aimé legt in het kort nog de eindafrekening van het voorbije Limfoto
uit. We zijn binnen ons budget gebleven, eigenlijk een heel stuk eronder. Leuk om te horen
dat we dat salon met weinig middelen maar met de inzet van velen hebben kunnen doen.
Hiermee nogmaals ons dankwoord aan de fijne medewerking van de leden van AG Bree.

8. Aankomende Activiteiten/
Deze zijn ook reeds aan de hand van de Nieuwsbrief aanbod gekomen. Nog even een
opsomming
van
de
eigen
evenementen:
25 April 20.00u zaal 3 GC Tentakel : BREEDBEELD in GESPREK
28 April vanaf 10.00u Oud Gemeentehuis Elen: JURERING
V.L.F.CRITERIUM
4 mei 20.00u Zaal 3 GC TENTAKEL: URBEX in WOORD en BEELD VLF lezing inschrijven
via Lezing@vlfvzw.be
Eind Mei , wellicht een nieuwe lezing MACRO meer nieuws in volgende nieuwsbrief.

9. Aanpassing wedstrijdreglementen
Jhony Vandebroek is de wedstrijdreglementen uptodate aan het maken. Deze worden zo
spoedig mogelijk via de website gepubliceerd. We kunnen al vertellen dat voor fotoprints
vanaf de Fototocht en Limfoto kan ingezonden worden in het formaat 40 x 50 cm. Het oude
formaat van 30 x 40 cm blijft dit jaar ook nog van toepassing.
.

10. EUREGIO FOTOWEDSTRIJD
De voorzitter had donderdag 5 april een evaluatievergadering met de mensen van de
Fotobond en de DVF samen met de verantwoordelijke van het Huis van de Kunsten in
Roermond. Na het overlopen van enkele punten die zeker en vast in de toekomst voor
aanpassing vatbaar zijn, is er toch beslist om de volgende editie te laten doorgaan. Tijdens

onze AV in het najaar gaan we hier zeker dieper op in. We kunnen alvast het thema, als is
het nog niet 100% definitief, verklappen. “ HEIMAT/THUISLAND” Dat we volgende keer
uitsluitend digitaal kunnen inzenden , waarna er van de selectie afdrukken worden gemaakt
kan alleen maar positief zijn. De Voorzitter ligt aan de hand van een (zijn) idee alvast een
mogelijke benadering van het thema toe. Creativiteit en Inhoud zijn de sleutelwoorden.

11. PROJECT FOTOLIMFEST
Ook hiervoor zijn de sleutelwoorden Creativiteit en Originaliteit. De Voorzitter verwijst naar de
nieuwsbrief voor meer info over dit project. Hij benadrukt nogmaals de nood aan deelname
van heel veel VLF leden. We willen nieuwe initiatieven lanceren, maar verwachten dan ook
belangstelling van de leden.
12. 50 JAAR VLF
We kunnen dit jaar deze vijftigste verjaardag van het Verbond niet zomaar laten voorbij gaan.
Hier is ieder het mee eens. Maar wat gaan we doen als viering? Er wordt binnen de AV wat
gebrainstormd. Een feestje bouwen? Een gezellig samenzijn? Eerste vraag vanuit het bestuur
aan de AV, “Is er interesse van jullie leden?” “ En wie wil er aan meedoen?” De Afgevaardigden
gaan navraag doen bij hun leden en ons dit zo spoedig mogelijk doorgeven, zeker voor de
vergadering van juni. Zo kunnen we het nodige doen, wanneer we weten voor hoeveel +/personen we iets dienen te organiseren. Intussen komen er enkele ideeën, waaronder een “
Magic Diner naar voren. We vragen ook aan de AV wanneer men nog suggesties heeft om
deze asap door te geven. We zijn in ieder geval unaniem eens dat we deze viering dienen
door
te
laten
gaan.

13. RONDVRAAG / VARIA
We
starten
de
rondvraag
tegen
de
wijzers
van
de
klok
in.
Fonsy (Fotogroep Houthalen) vraagt of er belangstelling is voor groepsaankopen van
fotografiemateriaal en of dit via de Facebook pagina van het VLF mag bekend gemaakt
worden. Natuurlijk mag dat, de Facebook pagina is voor alle VLF fotografen.
Chrit S. (FKD) stelt de vraag ivm met de nieuwe wet op de privacy die vanaf 28 mei in voege
treedt , en wat dit voor de verenigingen betekend. We moeten hierop zeker terugkomen, er
wordt opgemerkt vanuit de AV, dat BREEDBEELD een infoavond organiseert.
Jozef S. (Fotoclub Heers) merkt op dat de verandering van het wedstrijdreglement met
betrekking op het formaat 40x50 niet is besproken in de AV. Terechte opmerking, maar na wat
uitleg blijkt er aan de nieuwe norm alleen maar voordelen te zijn. Heelwat jaren terug is dit
reeds van toepassing geweest in de VLF wedstrijden. De voorzitter vraagt tot slot aan de AV
of er bezwaren zijn tegen het toepassen van deze wedstrijdregel. De voltallige AV is hiermee
akkoord.
De voorzitter polst in de AV of er belangstelling is voor een infoavond , “Hoe maak ik een
technisch correcte projectie” . Daar er voldoende interesse is gaan we hiervoor binnenkort een
datum reserveren. Meer in Nieuwsbrief.
En zo komen we tot het eind van de vergadering. Het bestuur van het VLF wenst iedereen nog
een behouden thuiskomst en zien jullie allen graag terug op onze activiteiten.
Volgende Algemene Vergadering , Vrijdag 1 juni 2018 om 20.30u zaal 3 GC TENTAKEL

De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

