
 
 

 
Algemene Ledenvergadering

Aanwezig : Jeanette Bekkers, Evert de Graaf Bierbrouwer, Cees Jongewaard, Bert Kassing, Jan Kiel, Caro 
Nanlohy, Martha Pals, Ruud Rozevink, Conny Swenne, Hans Vlietman, Henk van der Woude,  

Van : Jan Kiel 
Datum : 19 september 2007 
Onderwerp : Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 september 2007 

 
 
1. Opening 
Voorzitter Rozevink opent de vergadering om 20.10 uur en heet allen van harte welkom. 

2. Mededelingen 
Voorzitter Rozevink heeft stemmachtiging van Jenny Rietveld en Willem Lutgerink. 

3. Secretarieel verslag seizoen 2006-2007 
Conny Swenne: Wat wordt bedoeld met  “Bespreking van het fotomateriaal is helaas niet optimaal aan bod 
gekomen”? Het fotomateriaal van de twee excursies, Kerstfair en York, zou op twee clubavonden worden besproken. 
Op de bewuste avonden waren niet alle deelnemers aan de excursies aanwezig of waren foto’s niet meegenomen. 
Dit en tijdgebrek op de bewuste avonden heeft tot minimale aandacht voor de beoordeling van de foto’s geleid. 
Afgesproken wordt dat op één van de komende clubavonden nogmaals aandacht aan de foto’s van beide excursies 
zal worden besteed. 

4. Toelichting bestuur op seizoen 2007-2008 
De voorzitter geeft toelichting op het programma 2007-2008.  
a. Martha Pals vraagt naar de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan de praktische kant van het 

fotograferen. Besloten wordt om dit in aanvulling op enige clubavonden te organiseren. De eerste keer zal dat 
gedaan worden op de clubavond van 1 oktober, ’s avonds om 19.00 uur, bij of op het station van Hoofddorp. 

b. Cees Jongewaard meldt dat de oproep voor organisatie van de modellendag veel reacties heeft opgeleverd, 
maar geen coördinator. Hij wijt dit aan koud water vrees. Het verloren gaan van de Modellendag zou een verlies 
voor de club zijn. Zijn voorstel om de Modellendag op eenvoudiger wijze te organiseren met modellen uit eigen 
kring, zestien jaar of ouder, van de leden wordt aangenomen. Hij zal conform dit voorstel een mailtje voor een 
tweede ronde doen uitgaan. 

 
5. Financieël verslag seizoen 2006-2007 
a. Conny Swenne: Mist abonnementsgeld voor tijdschriften en vraagt of de club in de rode cijfers is geraakt aan het 

eind van het seizoen 2006-2007? – Het abonnementsgeld behoort tot de algemene noemer 
“deskundigheidsbevordering” en er is niet in de rode cijfers geëindigd. Zie tevens punt 6. 

 
6. Begroting 2007-2008 
a. Er is een hoge kasreserve. Deze kasreserve werkt echter in het nadeel van de club voor het nieuwe seizoen. De 

gemeente heeft namelijk afwijzend gereageerd op onze subsidieaanvraag voor het seizoen 2007-2008, 
gebaseerd op de regel dat de reserve niet hoger mag zijn dan 10% van de begroting. Het bestuur heeft 
schriftelijk bezwaar tegen het voornemen tot afwijzing aangetekend en is wachtende de uiteindelijke beslissing 
van de gemeente. Intussen zal getracht worden om een afspraak te maken met de betrokken ambtenaar voor 
een mondelinge toelichting op het bezwaarschrift. 

b. Evert de Graaf Brouwer: Bondsafdracht? – Niet opgevoerd. Zal zo spoedig mogelijk bij de penningmeester 
worden nagevraagd en op geantwoord. 

 
7. Verslag Kascommissie 
De penningmeester is tijdelijk afwezig, waardoor de kascommissie de boeken niet heeft kunnen controleren. Zodra 
de penningmeester weer aanwezig is zal controle en rapportage alsnog plaatsvinden. 
 
8. Verkiezing bestuur 
Aftredend en herkiesbare secretaris Jan Kiel wordt herkozen. Er waren geen tegenkandidaten. 
 
9. Rondvraag 
Geen . 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en vervolgt met de reguliere clubavond. 



 
 

 
Algemene Ledenvergadering AFV Objectief

Datum : 17 september 2007 
Onderwerp : Secretarieel verslag seizoen 2006-2007 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Inleiding 
Het clubseizoen 2006-2007 (lopende van 1 juni tot en met 31 mei) is redelijk positief verlopen. Bij gebrek aan  
gestelde doelen, bestuurswisseling halverwege het seizoen, kon met vereende krachten toch zinvolle invulling aan 
de clubavonden, excursies en andere activiteiten worden gegeven. 
 
Bestuur 
In januari werd een gedeeltelijk nieuw bestuur verkozen en bestaat nu uit voorzitter (Ruud Rozevink), vicevoorzitter 
en PR (Cees Jongewaard), secretaris (Jan Kiel), penningmeester (Laurence Steenbergen), activiteiten (Jenny 
Rietveld). Het nieuwe bestuur vergadert volgens een vast schema en is vijf keer bijeengeweest. In principe zijn de 
bestuursvergaderingen openbaar. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
Januari 2007 is er een Algemene Ledenvergadering seizoen 2005-2007 gehouden en 7 mei 2007 een Bijzondere 
Ledenvergadering ten behoeve van contributieverhoging (van € 46 naar € 50) wegens verhogingen zaalhuur, 
afdracht bond en reservering beamer. 
 
Ledenbestand 
Alhoewel tijdens het seizoen enige nieuwe leden konden worden verwelkomd, hebben we toch ook afscheid van 
enige leden moeten nemen. Per saldo is het ledenaantal van 25 naar 23 gedaald. 
 
Clubavonden 
Ondanks de aantrekkelijke programma’s werden de clubavonden niet altijd even druk bezocht. 
 
Activiteiten 
In verschillende club- en bondsactiviteiten (clubcompetitie, afdelingswedstrijden, gastsprekers) kon fotografisch talent 
worden tentoongespreid en/of kennis worden opgedaan. Het geheel culminerend in verwerving van de clubtrofee. 
 
Excursies 
Met enthousiasme werd aan de twee excursies (Kerstfair en York) deelgenomen en beiden leverden een respectabel 
aantal foto’s op. Met name de veldcursus “High Dynamic Range’ viel in de smaak. Bespreking van het fotomateriaal 
is helaas niet optimaal aan bod gekomen. 
 
 
Jan Kiel 
secretaris 
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