
1: 
Concept  
 

 Notulen :  Algemene ledenvergadering  AFV OBJECTIEF  

Locatie:    SCC AMAZONE, Hoofddorp 

Datum:   28‐09‐2009 

 

1. OPENING:  
De voorzitter Ruud Rozevink opent om 20.00 uur de algemene ledenvergadering en verzoekt de 
aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
 

2. MEDEDELINGEN:  
Ons lid Mike Seuters heeft een ernstig ongeluk gehad, we hopen de details via Caro snel te vernemen. 
Ons lid Veronica de Groot is bevallen van een gezonde zoon en zal de clubavonden even niet kunnen 
bezoeken.  

 
3. NOTULEN ALV 29‐09‐2008: 

Wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 

4. JAARVERSLAG seizoen 2008‐2009: 
Het jaarverslag wordt  door de ALV goedgekeurd  m.u.v. wat typefoutjes m.b.t. de datum van de vorige 
ALV ook met dank aan de secretaris. 

 
5. TOELICHTING  bestuur op seizoen 2008‐2009: 

Het bestuur verwijst naar het jaarverslag en heeft verder geen toevoegingen. 
 

6. FINANCIËLE VERANTWOORDING seizoen 2008‐2009: 
Penningmeester Jan ten Kate geeft een korte toelichting met name op het subsidie beleid van de 
Gemeente Haarlemmermeer . 

 
7. VERSLAG kascommissie: 

De kascommissie bestaande uit de leden Aye Kampen en Rob van Dijck hebben de jaarstukken 2008‐
2009 gecontroleerd en akkoord bevonden. Rob van Dijck en Paul van der Zwan zullen volgend jaar de 
kascontrole uitvoeren. Aye Kampen is reserve. 

 
8. BEGROTING 2009‐2010: 

Penningmeester Jan ten Kate geeft een korte toelichting op de begroting en schetst een beeld waarbij 
de subsidie zou komen te vervallen. De overige uitgaven zijn bestemd als reservering op de 
aanschaf/vervanging van een clublaptop, beamer, studio. Jan Guldemond vraagt of er ruimte is voor 
een vorm OBJECTIEF reclame d.m.v. een bord bij een tentoonstelling. Jan zal een voorstel voor het 
bestuur uitwerken. 
Het lidmaatschapsgeld zal voor het seizoen 2009‐2010 niet worden verhoogd. 
 

9. MAXIMERING ledental: 



2: 
De voorzitter geeft een korte uitleg waarom het ledental  tot 30 wordt beperkt bij OBJECTIEF. Er  is een 
financiële reden nl. dat de huur van een grote ruimte te kostbaar is ondanks er ook meer inkomsten 
zijn. Een ander motief is dat de sfeer en de onderlinge contacten binnen de vereniging met meer dan 
30 laden te veel onder druk komen te staan. We hanteren een wachtlijst het bestuur verwijst evt. 
nieuwe leden ook naar andere clubs. 
 

10. HET KIEZEN VAN EEN NIEUW  BESTUUR: 
Aftredend binnen het huidige bestuur is onze secretaris Jan Kiel. Hij is echter wel herkiesbaar. Er 
hebben zich geen nieuwe kandidaten voor deze functie gemeld dus is Jan Kiel herkozen. Er hebben 
zich ook geen kandidaten gemeld voor de overige bestuursfuncties dus blijven de voorzitter, 
vicevoorzitter en penningmeester ook gewoon in functie. 
 

11. RONDVRAAG: 
Er is één vraag die wat meer denktijd vraagt; wat gaan we doen met het 30‐jarig bestaan van de 
vereniging in het seizoen 2010‐2011? De leden worden uitgenodigd om met suggesties te komen maar 
ook het bestuur zal zich over deze vraag beraden. 
 

12. SLUITING ALV: 
Er komt verder niets meer ter tafel dus sluit de voorzitter de ALV met dank aan de leden voor hun 
participatie. 
 



 
 

 
Algemene Ledenvergadering AFV Objectief

Onderwerp : `Jaarverslag seizoen 2008-2009 
Van : Bestuur AFV Objectief 
Datum : 28 september 2009 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Algemeen 
Het seizoen 2008-2009 is naar tevredenheid verlopen. Veel mooie foto’s, leuke excursies, gezellige clubavonden en 
uitwisseling van fototechnische informatie. 
 
Bestuur 
Het bestuur, bestaande uit Ruud Rozevink (voorzitter), Cees Jongewaard (vice-voorzitter en pr), Laurence 
Steenbergen (penningmeester), Jenny Rietveld (clubprogramma en activiteiten), kwam eens in de vijf weken in 
vergadering bijeen. De notulen zijn na te lezen op het afgeschermde deel van de website van AFV Objectief. 
In de tweede helft van het seizoen is penningmeester Laurence Steenbergen afgetreden en Jan ten Kate tot penning 
meester benoemd. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering seizoen 2007-2008 is gehouden op 29 september 2009. De aftredende 
bestuursleden Ruud Rozevink (voorzitter) en Laurence Steenbergen (penningmeester) maar tevens herkiesbaar 
werden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten. 
 
Ledenbestand 
Dit seizoen beëindigde een lid het lidmaatschap, maar daartegenover stond een gestage toename van het aantal 
leden. Per 30 juni bedraagt het aantal leden 31. Aangezien de gemiddelde opkomst tijdens een clubavond 50% 
bedraagt kon, alhoewel af en toe erg krap, met het huidige clublokaal worden volstaan. 
Wegens dit ruimtegebrek in het huidige clublokaal en beperkte financiële middelen om een grotere clubruimte te 
huren heeft het bestuur tussentijds besloten om tot het eind van het seizoen het ledental op 30 te maximeren. 
Toename van het ledental bij fotoclubs is volgens de Fotobond een landelijke trend. 
 
Clubprogramma 
a. Clubavonden - De clubavonden werden ook dit seizoen weer redelijk tot goed bezocht. Het opkomstpercentage 

bedroeg circa 50% en ook nu weer veelal door dezelfde leden. Kennis en ervaringen werden weer volop gedeeld 
en tijdens enkele workshops kwamen wat specifiekere tips en trucs over het voetlicht. De presentatie van foto’s 
was soms niet optimaal doordat afgedrukt werd op gewoon papier of door digitale presentatie. 

b. Excusies – Ook dit seizoen stonden weer de nodige fotografische uitstapjes op het programma: Herfst fotografie; 
Off Road rijden; Elf Fantasy Fair; Dutch Waterdreams en niet te vergeten De Keukenhof. Deelname aan deze 
excursies lag tussen zeer goed en zeer matig. 

c. Workshops – Voor de workshops modelfotografie bestond grote belangstelling. Dit mede dankzij de zeer 
gewaardeerde uitleg en praktische oefeningen van Rob van Dijck in zijn thuisstudio en tijdens enige 
clubavonden middels werken met Photoshop. 

d. Competities – De onderwerpen van de clubcompetitie (te laat, binnensport,abstract) en van afdeling 
Kennemerland (z/w, kleur, te laat) zorgden weer voor de nodige spanningen, emotie en commotie. Dit seizoen 
eindigde Halla Eythorsdottir weer als eerste, Cees Jongewaard weer als tweede en Evert de Graaf Bierbrouwer 
als derde. Ook werd meegedaan aan de landelijke fotowedstrijd Foto Individueel van de Fotobond. Vergeleken 
met het vorige seizoen liep de deelname aan competities licht terug. 

e. Werkgroepen – Dit seizoen werden de werkgroepen Macro-, Natuur en Landschap- en Modelfotografie 
opgericht. De eerste resultaten mochten er zijn, want er werden prachtige foto’s tijdens de clubavonden 
gepresenteerd. 

 
Clubblad 
Het clubblad het Vogeltje werd middels een vijftal selectieve punten in drukvorm verspreid en tevens op de website 
gepubliceerd. Voor het maken c.q. aanleveren van materiaal heeft redacteur Cees Jongewaard aangegeven enige 
assistentie niet onwelkom te vinden. 
 
Financiën 
Zie financieel jaarverslag  2008-2009. 
 
 
Jan Kiel 
secretaris 



Financieel jaarverslag 2008 - 2009 
 
Ledenaantal 
Het aantal leden van AFV Objectief is dit jaar flink gestegen van 25 naar 31.  
Dit is een tendens die zich bij vele fotoclubs voordoet.  
De groei in het ledenaantal maakt, dat onze huidige zaal wat krap begint te 
worden. Uitwijken naar een grotere zaal is financieel alleen een optie, als we 
hiervoor ook gecompenseerd worden met een hogere subsidie. Daarom hebben 
we onze wens voor een grotere zaal en de financiele consequenties daarvan bij 
de gemeente neergelegd. We hebben nog geen antwoord ontvangen. 
 
Resultaat 2008-2009 
De  vereniging heeft over het afgelopen boekjaar een positief resultaat geboekt 
van € 350,39. In de begroting was rekening gehouden met een negatief resultaat 
van € 1.525,=.  
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door een terughoudend uitgavebeleid. 
De enige investering, die we dit jaar hebben gedaan, is de aanschaf van een 
studio voor de groep portretfotografie. 
De begroting geeft een enigszins vertekend beeld, omdat we ten behoeve van de 
subsidie-aanvraag uitgaan van mogelijk te maken kosten. Daardoor hopen we de 
financiele ruimte te  krijgen om die uitgaven ook daadwerkelijk te doen. 
Het is elk jaar weer een loterij of en hoeveel subsidie we zullen ontvangen. 
Daarom houden we in de begroting bewust rekening met een laag 
subsidiebedrag. Dat leidt dan ook tot een hoger negatief resultaat in de 
begroting. 
Gelukkig hebben we over het vorig jaar wel subsidie ontvangen, in tegenstelling 
tot een jaar eerder. 
 
Begroting 2008-2009 
In het komende jaar verwachten wij een negatief resultaat van 2.220,00 Euro. 
Daarbij is rekening gehouden met een gemeentelijke subsidie van 700,00 Euro 
en een ledenaantal van 25 personen. In de bestemmingsreserve is rekening 
gehouden met de vervanging van een beamer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan ten Kate 
Penningmeester 
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