
 
 

 
Algemene Ledenvergadering

Aanwezig : Jeanette Bekkers, Bert van Es, Halla Eythorsdottir, Veronica de Groot, Henk-Jan de Jong, Cees 
Jongewaard, Jan ten Kate, Fred van Keulen, Jan Kiel, Martha Pals, Jenny Rietveld, Laurence 
Steenbergen, Hans Vlietman, Daphne Wijngaarden,  Paul van der Zwan 

Van : Jan Kiel 
Datum : 2 oktober 2008 
Onderwerp : Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 september 2008 

 
 
1. Opening 
Vice-voorzitter Jongewaard opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom. 

2. Mededelingen 
Vice-voorzitter Jongewaard heeft stemmachtiging van afwezige voorzitter Rozevink. 

3. Notulen ALV 17 september 2007 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag seizoen 2007-2008 

J. Rietveld - De excursie naar Maastricht is niet doorgegaan. 
Het secretarieel jaarverslag wordt verder goedgekeurd. 
 

5. Toelichting bestuur op seizoen 2008-2009 
De voorzitter geeft een toelichting op het programma 2007-2008.  
In het nieuwe seizoen zullen diverse werkgroepen van start gaan (model en portret, natuur en landschap, 
Macro en close-up). De bedoeling van dergelijke werkgroepen is om de leden aan te sporen tot een actieve houding t.o.v. hun 
hobby, waardoor we met elkaar ook als club beter bezig kunnen zijn met fotografie. 
Vanuit de werkgroepen kan wellicht ook meer aandacht worden besteed en deelgenomen aan bondsfotografie op regionaal 
en nationaal niveau. Als start zou gekozen kunnen worden voor deelname aan Foto Individueel, waarvan de leden de 
informatie hebben ontvangen. De secretaris zal nadere actie ondernemen. 

 
6. Financieël verantwoording seizoen 2007-2008 

Penningmeester Steenbergen geeft een toelichting op het financiëel jaarverslag. Het seizoen is afgesloten met een positief 
saldo van € 321,08, gerealiseerd door een terughoudend beleid voor investeringen en uitgaven. Ondanks teruglopende 
inkomsten (m.n. subsidie) zal de contributie niet worden verhoogd. 
  

7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie (J. Rietveld en R. Rozevink) heeft de jaarrekening en de financiële administratie gecontroleerd en beiden in 
orde bevonden. 
De vergadering verleent decharge aan voornoemde leden van de kascommissie en gaat akkoord met de benoeming van Jan 
ten Kate en Henk-Jan de Jong. 
 

8. Begroting 2007-2008 
De penningmeester licht de begroting 2008-2009 toe. 
1. In het financieel jaarverslag onder Begroting 2008-2009 is abusievelijk een verwacht negatief resultaat van € 2.620 

vermeld. Dit moet zijn €1.380.  
2. Zoals aangegeven onder punt 6. zal de contributie niet worden verhoogd. Ondanks de kortingen op de gemeentelijke 

subsidie dekken de contributie-inkomsten de vaste lasten (afdracht Fotobond,huisvesting en reserveringen). Het is zoeken 
naar de juiste balans tussen inkomsten (contributie en mogelijke subsidie) en de uitgaven. De club zal vooralsnog geen 
financiële ruimte meer hebben voor bijdragen aan excursies, consumpties. 

3. De geringe financiële reserve noopt de vereniging tot een stringentere inningprocedure van de contributie. De leden 
worden nadrukkelijk verzocht na ontvangst  van de contributiefactuur deze binnen vier weken te betalen. Indien deze 
periode wordt overschreden volgt na twee nog een betalingsherinnering. Indien na acht weken nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden volgt een sanctie, c.q. royering. 
Dit moet niet worden gezien als een dwangmaatregel, maar als noodzaak, omdat de club aan haar financiële 
verplichtingen, meestal betaling vooraf, moet voldoen.  

 
9. Verkiezing bestuur 

Aftredend en herkiesbare voorzitter R. Rozevink en penningmeester L. Steenbergen  worden herkozen. Er waren geen 
tegenkandidaten. 

 
10. Rondvraag 

Geen . 
 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst eb bijdragen en sluit de vergadering om 20.45 uur.  Waarna wordt vervolgd 
met de reguliere clubavond. 



 
 

 
Algemene Ledenvergadering AFV Objectief

Datum : 29 september 2008 
Onderwerp : Jaarverslag seizoen 2007-2008 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Inleiding 
Met tevredenheid kan teruggeblikt worden op het positieve verloop van het clubseizoen 2007-2008. Een seizoen 
waarin de gestelde doelen vrijwel allemaal gehaald. 
 
Bestuur 
Het bestuur, bestaande uit Ruud Rozevink (voorzitter), Cees Jongewaard (vice-voorzitter en PR), Laurence 
Steenbergen (penningmeester), Jenny Rietveld (activiteiten). Evenals het voorgaande jaar vergadert het bestuur 
volgens een vast schema en is vijf keer bijeengeweest. De notulen van de bestuursvergaderingen worden op het 
afgeschermde deel van de website van AFV Objectief gepubliceerd. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering is conform het reglement aanvang seizoen 2007-2008 (17 september 2007) 
gehouden. Aftredend en herkiesbare secretaris Jan Kiel werd herkozen. 
 
Ledenbestand 
Gedurende dit seizoen is het aantal leden gestegen van 24 naar 27. Wegens zijn verdienste voor het opzetten en in 
standhouden van de website is met een kleine blijk van waardering afscheid genomen van vertrekkend lid Koos 
Breuker . 
 
 
Clubprogramma 
1. Clubavonden 

De clubavonden worden redelijk tot goed bezocht, meestal 50 à 60 procent van het aantal leden, waarbij het 
vrijwel  altijd om dezelfde leden gaat. 
 De avonden kennen een geanimeerd verloop door de uitwisseling van kennis en ervaringen, presentatie en 
beoordeling van foto’s en een enkele workshop. 

2. Excursies 
Ook dit seizoen stonden weer een aantal excursies op het programma (Maastricht, Trial rijden, Kerst-
/winterfoto’s). 

3. Workshops 
Er was veel animo voor de workshops Photoshop  en de workshop Modelfotografie van Rob van Dijck in zijn 
studio. 

4. Competities 
De deelname aan de club- en afdelingscompetitie is bevredigend. Waardering van de foto’s door clubleden en 
juryleden van de afdeling was soms zeer verrassend en zorgde bij tijd en wijle voor gezonde commotie. 
Winnaar van de clubtrofee werd Halla Eythorsdottir, met als goede tweede en derde respectievelijk Cees 
Jongewaard en Martha Pals. 

 
Clubblad 
Onder het redacteurschap van Cees Jongewaard is de heruitgave van clubblad het Vogeltje succesvol verlopen. 
Bijdragen van leden waren nog minimaal, hetgeen een aandachtspunt voor het volgend seizoen zal worden. 
 
Financiën 
Het boekjaar 2007-2008 startte met een saldo van € 1993,80 en eindigde met een saldo van € 756.11. Deze daling 
was te wijten aan het wegvallen van de gemeentelijke subsidie wegens een te hoge eigen reserve ontstaan door 
sparen voor de niet doorgegane viering van het 25-jarig jubileum. De reserve is uiteindelijk aangewend voor een 
excursie naar York, waarvoor deelnemende leden nog een eigen bijdrage hebben betaald. 
 
De contributie is met ingang van het seizoen verhoogd van € 46,- naar € 50,- wegens toenemende kosten voor 
huisvesting, materiaal en exposities. 
 
 
Jan Kiel 
secretaris 



Financieel jaarverslag 
 
Ledenaantal 
Het aantal leden van AFV Objectief lag afgelopen rond de 25 leden. Landelijk is 
er een lichte groei van leden binnen de fotoclubs en ook binnen onze club lijkt 
deze tendens zich voor te doen. 
 
Resultaat 2007-2008 
de vereniging heeft over het afgelopen boekjaar een positief resultaat geboekt 
van  
591,53 Euro. In de begroting was rekening gehouden met een negatief resultaat 
van  
610,00 Euro en tevens met een subsidie bedrag van 600 Euro. Door een te hoge 
algemene reserve hebben we echter geen subsidie gekregen voor het vorige 
seizoen. Mede door het uitblijven van de subsidie hebben we financieel een zeer 
behouden beleid gevolgd, waarbij alleen aan de modellendag het begrote bedrag 
van 200 euro is uitgegegeven (te vinden onder de post 'werkavonden/cursussen' 
op de winst en verliesrekening). Voor de nieuwsbrief 'Het Vogeltje' was 550,00 
Euro begroot. Door inventief handelen van de vice-voorzitter en de voorzitter 
hebben we deze post op nul weten te houden. Alle overige posten hebben we 
bewust zo laag mogelijk gehouden. We hebben geen investeringen gedaan. 
De reserve over 2007-2008 is 321,08 Euro. 
 
Begroting 2008-2009 
In het komende jaar verwachten wij een negatief resultaat van 2.620,00 Euro. 
Daarbij is rekening gehouden met een gemeentelijke subsidie van 700,00 Euro 
en een ledenaantal van 24 personen. In de bestemmingsreserve is rekening 
gehouden met de vervanging van een beamer. 
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