
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
dd. 08-10-2013  aanvang ca. 21.00 uur 
 
 
 
 
 
Aan: Alle leden Amateur Fotografen Vereniging Objectief 
 gevestigd in Hoofddorp  
Website: www.afv-objectief.nl 
Datum: vrijdag 11-10-2013   
Locatie: SCC de Amazone te Hoofddorp 
 
 
 
  
 
1 Opening 
 Door de voorzitter Ruud Rozevink en heet allen welkom. 
 De presentielijst van stemgerechtigde leden is rondgegaan. 
 
2 Aanvraag dispensatie 

Jaarlijks verzoekt  het bestuur de leden om dispensatie ter verlenen voor afleggen van de verantwoording over het verenigingsjaar nu dus 
2012-2013 anders dan statutair is vastgelegd. De dispensatie wordt verleend door de ALV met wat dispensatie vragen van Bob die later 
werden ingetrokken 
 

3 Notulen vorige ALV  
Behandeling notulen van de Algemene Ledenvergadering 25 september 2012 en worden door de ALV goedgekeurd. Het dispensatieverhaal 
is in de vorige notulen niet genoemd omdat het vergeten is waarvoor het bestuur zijn excuses aanbiedt. 
 

4 Verslag verenigingsjaar 2012-2013 
Dit verslag is als bijlage bijgevoegd en werd goedgekeurd door de ALV. 

 
5 Financieel verslag 2012-2013 

Dit verslag is als bijlage van de  penningmeester bijgevoegd. Er werd even gespeculeerd over wat er zou gebeuren als de subsidie van de 
gemeente Haarlemmermeer komt te vervallen. Volgens de penningmeester zijn er een aantal scenario’s mogelijk maar op dit moment is dat 
echt nog te prematuur om hierover iets te zeggen. 
 

6 Jaarrekening 
Dit verslag is als bijlage van de penningmeester bijgevoegd en door hem toegelicht waarna de jaarrekening door de ALV zonder vragen 
wordt goedgekeurd..  
 

7 Begroting seizoen 2013-2014 
De begroting van de penningmeester is als bijlage bijgevoegd en door hem toegelicht. Volgens de penningmeester is deze gelijk aan het 
vorig seizoen. De begroting is zonder vragen door de ALV goedgekeurd. 

 
8 Verslag Kascontrolecommissie 

De Kascontrolecommissie bestaat uit Bert van Es en Peet Romijn.  Zij brengen mondeling verslag uit van de kascontrole en gaan akkoord en 
verlenen samen met de ALV de penningmeester decharge over het financiële seizoen 2012-2013. 

 
9Verkiezing Kascontrolecommissie 

Bert van Es is aftredend als kascontrole lid en wordt vervangen door Bob Karman voor de controle van de kas van seizoen 2013-2014. Peet 
Romijn blijft, volgens de statuten, aan als kascontrolecommissie en is volgend seizoen aftredend. Ep Marinus is reserve lid 
kascontrolecommissie. 
  

10 Verkiezing bestuursleden 

• Ruud Rozevink is voorzitter en niet aftredend maar wel volgend seizoen 2014-2015 waarna hij evt. herkiesbaar is.  

• Cees Jongewaard is vice-voorzitter en franje lid en o.a. verantwoordelijk voor de PR met stem in het bestuur. Reglementair is hij 
aftredend en direct herkiesbaar. Zonder tegen kandidaten wordt hij door de ALV herkozen in het bestuur.  

• Martina Hofmeijer was 2012/2013 secretaris maar door haar vertrek is de positie vacant geworden. Cocky van Velzen was de enige 
kandidaat voor de vacature dus wordt zij als nieuwe secretaris gekozen door de ALV.  

• Jan ten Kate is penningmeester en niet aftredend maar wel volgend seizoen 2014-2015 waarna hij evt. herkiesbaar is. Jan heeft 
binnen de vereniging een duo taak nl. ook als webmaster van onze website www.afv-objectief.nl.  

• Ineke Eibergen is franje lid met de portefeuille activiteiten, excursies &  programma met stemrecht in het bestuur. Reglementair is zij 
aftredend en direct herkiesbaar.  Omdat er geen tegen kandidaten zijn voor deze functie is Ineke Eibergen herkozen door de ALV. 



11 Vaststellen contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het nieuwe seizoen niet te wijzigen d.w.z. € 55,-  per verenigingsjaar. Het bestuur doet opnieuw een 
dringend beroep op de leden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te betalen zodat de verplichtingen aan instanties zoals de 
AMAZONE, KvK en de Fotobond kunnen worden nagekomen. Helaas moet het bestuur bij het niet op tijd betalen het betreffende lid royeren.  
 

12 Programma 2013-2014 
Het programma is een dynamisch proces met voortschrijdend inzicht maar wel volgens een vaste formule die is afgestemd op de Fotobond 
afdeling Kennemerland. Aanvullingen en wijzigingen staan altijd “up to date” op de website van de vereniging evenals alle verslagen van de 
bestuursvergadering dus de leden worden verzocht de website regelmatig te bezoeken voor het laatste nieuws. Het is de bedoeling dat het 
programma geïntegreerd wordt met de activiteitenkalender. 
De activiteiten van de verdiepingsgroep/modellen werkgroep/macro werkgroep/landschap werkgroep zijn een integraal onderdeel van de 
activiteiten van AFV Objectief maar worden niet in het jaar programma vermeld. De trekkers van de werkgroepen zijn verantwoordelijk voor 
de communicatie met de deelnemers. 

 
13 Rondvraag 
 * voor tentoonstellingen en 40 jarig jubileumboek worden nu foto’s (digitaal) verzameld in de hoogste resolutie. Paul van der Zwan gaat 
   informatie inwinnen voor een sponsor bv het Schiphol Fonds. 
 * Het Vogeltje kan wat versterking/artikelen gebruiken. Afgesproken is dat per maand één lid wordt aangewezen voor een fotografische 
   bijdrage. 
 * Ineke Eibergen wil wel ingewerkt worden als reserve webmaster om in tijden van nood de noodzakelijke handelingen uit te voeren. 

* Het bestuur vraagt of er meer gedaan kan worden aan het rouleren van foto’s. Sommige foto’s staan er al jaren op. Jan te Kate legt 
   uit dat er veel mogelijkheden zijn en eigen inbreng bv. door series op de website te zetten via de up-load mogelijkheid. 

* Op de vraag of alle e-mails van externe fotografische partijen integraal doorgestuurd moet worden. Na enige discussie vindt de ALV 
   dat alles doorgestuurd kan worden. Jessica vraagt om de mogelijkheid om bv. uit de lijst van geadresseerden gehaald kan worden, 
   wat natuurlijk kan maar kost wel weer extra administratie. 

*Het bestuur vindt dat het tijd wordt dat wij als ruim 30 jarige fotoclub ook onze prestaties eens landelijk gaan toetsen. Jessica, Peet en 
   Roeline als reserve willen dit onderzoeken en evt. organiseren. 

* De ALV zou graag clubfoto’s in ons clublokaal willen zien. Het bestuur zal dit bij de Amazone navragen. 
* Jan ten Kate meldt, dat er binnenkort een (te downloaden) kalender op de website zal worden gezet, waarin het programma en de 

   evenementenkalender zijn samengevoegd. 
 
13 Sluiting door de voorzitter 
      De voorzitter Ruud Rozevink sluit de algemene ledenvergadering van AFV Objectief omstreeks 22.30 uur en dankt alle aanwezige leden voor       

hun inbreng. 
 
 


