
 
 

 
Algemene Ledenvergadering 

Aanwezig : Aye Kampen, Paul v/d Zwan, Roeline van Voorbergen, Cocky van Velzen, Evert de Graaf 
Bierbrauwer, Jan ten Kate, Mike Seuters, Henk-Jan de Jong, Gerrit Blijleven, Peet Romijn, Bert van 
Es, Ruud Rozevink, Martina Hofmeijer, Ineke Eibergen 

Afwezig : Jeanette Bekkers, Veronica de Groot, Caro Nanlohy, Martha Pals, Jenny Rietveld, Patricia Fewer, 
Daphne Wijngaarden, Ilse Struik, Cees Jongewaard, Jessica Hillebrand, Halla Eythorsdottir, Bob 
Karman, Laurance Steenbergen 

Van : Martina Hofmeijer 

Datum : 25 september 2012 

Onderwerp : Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 september 2012 

 

 
1. Opening 

Voorzitter Ruud Rozevink opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom. Vastgesteld wordt dat het 
vereiste quorum voor het nemen van besluiten aanwezig is (14 van de 27 leden ten tijde van de ALV). 
 

2. Mededelingen 
Geen. 
 

3. Notulen ALV 26 september 2011 
Geen aanmerkingen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag seizoen 2011-12 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Geen aanmerkingen. 
 

5. Toelichting bestuur op seizoen 2011-12 
Alle belangrijke punten zijn in het jaarverslag 2011-12 resp. in de financiële stukken verwerkt. Het bestuur heeft hierop geen 
aanvullingen. 
 

6. Financiën 
6.1 Financiële verantwoording seizoen 2011-12 
Zoals op de jaarrekening te zien is, hebben we vorig seizoen  EUR 492,92 overgehouden. Jan ten Kate legt uit dat de 
subsidieregels zijn vereenvoudigd, er hoeft geen verantwoording tegenover de gemeente afgelegd worden.  

 
6.2. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Bert van Es en Aye Kampen, heeft de jaarrekening en de financiële administratie 
gecontroleerd en beiden in orde bevonden. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 
 
6.3. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Peet Romijn en Bert van Es voor de kascommissie van volgend jaar. 
Paul v/d Zwan is reserve lid.  
 
6.4. Het bestuur stelt voor om de contributie met EUR 5 te verhogen naar EUR 55 per persoon per seizoen. De nationale 
fotobond heeft besloten haar contributie van € 15,- per lid vanaf het komend seizoen te verhogen naar EUR 18,-. Wij hanteren 
in vergelijking met andere fotoclubs in de regio een laag contributiebedrag, waardoor de marge voor de club (na aftrek van de 
nationale en regionale fotobondcontributie) klein is. De contributieverhoging van de fotobond kunnen we daardoor niet binnen 
het huidige lidmaatschapsbedrag opvangen. We zijn daarom genoodzaakt onze contributie te verhogen naar € 55,- per lid per 
jaar. Deze € 5,- verhoging vangt o.a. de contributieverhoging van € 3,- van de fotobond op. Daarnaast hebben we rekening te 
houden met de komende Btw-verhoging van 19% naar 21%. Daardoor blijft slechts een klein deel van deze €5,- over ter 
financiering van de clubactiviteiten. De vergadering neemt de contributieverhoging zonder tegenstemmen aan. Paul v/d Zwan 
heeft op zich bezwaar maar heeft begrip voor de situatie en gaat daarom ook akkoord. 
 
6.5 Begroting seizoen 2012-13 
- Verdiepingsavonden zijn geïntroduceerd.  
- De post “tentoonstellingen” is verhoogd i.v.m. jubileumboek. De bedoeling is dat er nog een tentoonstelling wordt 

georganiseerd. 
- De post “excursies” is verlaagd omdat het geplande budget in het verleden nooit is opgebruikt 
- De kosten voor de huisvestiging blijven hetzelfde 
- De BTW verhoging van 19% naar 21% is in de begroting niet meegenomen 
- De Webhosting is op verzoek tijdens de ALV afgelopen seizoen beter in beeld gebracht 
- De post “drukkosten” is niet meer van toepassing en daarom geschrapt uit de begroting 
- Bij “inkomsten” is de post contributie verhoogd. Verder uitleg zie punt 6.4. 
 

7. Voor het verkrijgen van een subsidie is vanaf heden deelname aan de week van de amateurkunst vereist. Deze vindt plaats 
van 25 mei t/m 1 juni 2013. Het bestuur verzoekt leden beschikbaar te zijn om aan de week van amateurkunst deel te nemen. 
De precieze invulling staat ten tijde van de ALV nog niet vast. Zodra meer informatie beschikbaar is zal het bestuur deze aan 
de leden doorsturen. De aanwezige leden verzoeken om de week van amateurkunst in het jaarprogramma op te nemen. 

 



8. Het bestuur dankt de leden nogmaals voor het deelnemen aan de enquête. Het bestuur heeft zich intensief met de uitslag 
bezig gehouden. Zij benadrukt dat niet alle maatregelen in een keer kunnen worden doorgevoerd maar heeft al enkele 
veranderingen/aanpassingen in het programma 2012-13 ingevoerd, bijv. is de clubavond naar de dinsdag avond verschoven  
en zijn er verdiepingsavonden ingevoerd. Paul v/d Zwan vraagt wat er met de openstaande punten uit de enquête gebeurd is. 
Als het bestuur weer volledig is, zal hier verder eraan gewerkt worden. 

 
9. 9.1. Het bestuur heeft getracht om een uitdagend en afwisselend programma samen te stellen. Elke feedback van de leden is 

welkom, tot nu toe was er nog amper feedback van de leden. De “rode draad” is geëvalueerd en er is besloten deze weer af te 
schaffen. In plaats hiervan is “de foto van het kwartaal” ingevoerd. Er zullen ook wat sprekers in de loop van het seizoen 
uitgenodigd worden. Op 13-11 zal Willem Lutgerink een workshop geven over het thema photoshop/lightroom. Het bestuur 
roept de leden nogmaals op om aan te geven welke topics zij graag besproken willen hebben. Bovendien zal Bob Karman 
proberen een workshop met het thema “theaterfotografie” te organiseren.  

 
9.2. Dit seizoen zullen er weer 3 werkgroepen actief zijn: macro, portret en landschap. De trekkers zijn Henk-Jan de Jong  
voor de macrowerkgroep, Cees Jongewaard voor de portretwerkgroep. Aye Kampen heeft de landschapsgroep overgenomen 
van Jan Guldemond, die de club afgelopen seizoen heeft verlaten. Aye Kampen heeft reeds informatie over de 
landschapsgroep gestuurd, Henk-Jan de Jong zal binnenkort informatie voor geïnteresseerden voor de macrowerkgroep 
beschikbaar hebben. Paul v/d Zwan geeft aan ev. 2 nieuwe modellen voor de modelllenwerkgroep te hebben, streven is 2 
modellendagen in seizoen 2012-13 te houden. 

 
10. Het bestuur vraagt de leden of het clubblad “Het Vogeltje” moet blijven bestaan. De vergadering geeft aan dat ze graag het 

Vogeltje wil behouden. Cees Jongewaard, redacteur van het clubblad, heeft aangegeven dat hulp bij het samenstellen van het 
blad van de leden erg welkom is. De leden Paul v/d Zwan, Peet Romijn en Jan ten Kate geven aan dat ze graag kopij 
aanleveren resp. artikelen voor het blad willen schrijven. Elk lid wordt opgeroepen om input te sturen als ze denken dat dit voor 
de andere leden interessant zou kunnen zijn. De eindredactie blijft in handen van Cees Jongewaard. Enkele leden geven wel 
aan dat ze in het verleden wel kopij hebben aangeleverd maar dat de tekst bijna niet meer te herkennen was en vragen 
daarom om het niet of nauwelijks veranderen van hun input. 

 
11. Omdat wij de enige huurder van de ruimte op dit moment zijn, mag de club de kast gebruiken. De kast moet echter opgeruimd 

worden, dan kunnen ook de kisten van “De horizon” naar de clubruimte worden verhuisd. De leden Paul v/d Zwan, Jan ten 
Kate, Gert Blijleven en Bert van Es stellen zich ter beschikking. Afgesproken wordt dat ze met Tine Buis contact opnemen om 
een datum vast te leggen. Er ontstaat verder het idee om het opruimen voorafgaande aan een van de clubavonden te doen 
zodat ev. materiaal dat niet meer wordt gebruikt, direct onder de aanwezige leden kan worden verdeelt. Wat niet meer wordt 
gebruikt kan in de afvalcontainer bij de Amazone worden gedumpt. Het nummer van Tine Buis is 071-301 2737 

 
12. Jenny Rietveld heeft haar functie in het bestuur (acitiviteitencoördinator) in het afgelopen seizoen neergelegd. Als enige heeft 

zich Ineke Eibergen zich aangemeld voor de vacante functie. Zij wordt zonder tegenstemmen tot nieuw bestuurslid gekozen en 
zal de rol van activiteitencoördinator op zich nemen. Het overig bestuur blijft zitten. Bovendien zal een rooster opgesteld 
worden zodat duidelijk wordt wanneer welk lid aftredend/herkiesbaar is. Dit rooster zal op de site, in het ledendeel worden 
gezet.  

 
13. Vraag van Gerrit Blijleven: Er moet een nieuwe lichtbak komen. Dit is echter niet in de begroting opgenomen. Gerrit Blijleven 

en Aye Kampen bekijken de huidige lichtbak of deze kan worden aangepast of er daadwerkelijk een nieuwe nodig is en welke 
opties er eventueel zijn. Verder geen vragen.  

 
14. Voorzitter Ruud Rozevink sluit de ALV om 20.45 uur. 

 


