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Aan : Leden Amateur Fotografen Vereniging Obejectief te Hoofddorp 
Website: www.afv-objectief.nl 
Locatie : Amazone te Hoofddorp 
 
 
1.Opening: 
Om 20.00 uur opent de voorzitter Ruud Rozevink de vergadering en heet allen welkom. De 
presentielijst is rondgegaan, er zijn 19 leden aanwezig, Cees Jongewaard en Henk-Jan de Jong zijn 
wegens ziekte afwezig, Daphne Wijngaarden, Cathleen Cadogan en Simone Stad hebben afgezegd. 
Jeannette Bekkers en Wilfred Gronert zijn zonder opgave afwezig. 
 
2. Ingekomen mededelingen/stukken: 
Er zijn geen mededelingen/ingekomen stukken. 
 
3. Notulenn ALV 08-10-2013: 
De notulen van de vorige ALV zijn unaniem goedgekeurd. 
 
4. Verslag verenigingsjaar 2013/2014: 
Het verslag is goedgekeurd door de ALV. 
 
5. Toelichting bestuur op seizoen 2014/2015: 
Toelichting door het bestuur op programma 2014/2015 is akkoord bevonden. 
 
6. Financien: 
Het verslag is als bijlage bij de uitnodiging gevoegd. 
Er is uitgegaan van een negatief resultaat maar komt positief uit door de inzet  van diverse clubleden 
bij het evenement mudmasters waar een vergoeding voor is ontvangen en de betreffende leden dit in 
de clubkas hebben laten vloeien. 
De subsidie is gelieerd aan het wel of niet ingezetene zijn van de Gemeente Haarlemmermeer 
waardoor een verschil in contributie is ontstaan voor nieuwe niet ingezetenen. 
Huisvestingskosten lopen langzaam maar zeker op… 
Bijdrage fotobond, zowel regionaal als nationaal worden afgedragen. 
De balans in in- en uitgaven moeten goed bewaakt blijven worden. 
 
De begroting is redelijk ‘standaard’ en aan het einde van het seizoen pas definitief. 
 
De kascontrole is door Peet Romijn en Bob Karman uitgevoerd en akkoord bevonden, zij verlenen de 
penningmeester decharge voor het seizoen 2013/2014. 
 
Peet Romijn treedt  af als kascommissielid, Bob Karman treedt voor het 2de jaar als kascommissielid 
op en Jessica Hillebrandt treedt als nieuw kascommissielid aan. 
 
7. Aanpassen HHreglement: 
2de Penningmeester en 2de secretaris komen te vervallen 
Activiteitencoördinator en vicevoorzitter worden toegevoegd aan het bestuur 
 
Aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn voorzitter Ruud Rozevink en penningmeester Jan ten 
Kate. Zonder tegenkandidaten zijn Ruud en Jan herkozen voor een nieuwe termijn van 2 jaar. 
Ineke Eibergen treedt af als activiteitencoördinator en is niet herkiesbaar. 
Roeline Voorbergen heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze functie. Zonder tegenkandidaten is ook 
Roeline gekozen voor een termijn van 2 jaar. 
 
Ineke Eibergen wordt door de voorzitter bedankt voor haar werkzaamheden en Roeline Voorbergen 
wordt welkom geheten in het bestuur. 
 
8. Reglement clubcompetities: 
Met algemene stemmen wordt besloten om het aantal foto’s bij de clubcompetities op max 2 per 
thema in te leveren. 
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Informatie en reglementen voor deelname aan exposities, club- en bondscompetities, beamerregels, 
fotowedstrijden regionaal en nationaal staan op de website achter het ‘ledendeel’ , belangrijke leden 
informatie!! 
 
9. Foto’s individueel afdrukken: 
Bij deelname aan wedstrijden, exposities etc. verzorgt ieder zijn/haar afdrukken zelf inclusief het 
passe-partout. De buitenmaat blijft gelijk aan de clubpasse-partouts.  
 
10. Fotoreis: 
Er is belangstelling voor een gezamenlijke fotoreis, Roeline Voorbergen, Paul van der Zwan en Jenny 
Rietveld gaan inventariseren wat de wensen zijn, mogelijkheden en hoe te financieren.  
De penningmeester benadrukt met klem dat de reis NIET via de clubkas kan worden 
georganiseerd/gespaard/betaald….. 
 
 
 11. Afmelden: 
Als je niet op de clubavond komt dan gaarne afmelden bij de secretaris Cocky van Velzen, per mail, 
telefoon, whats app, sms….. 
 
12. Beantwoorden van mailtjes: 
Beantwoord mailtjes alleen als je deelneemt en niet altijd iedereen beantwoorden ajb. 
 
13. Overzicht evenementen: 
Peet Romijn neemt wederom het initiatief om het evenementenoverzicht voor dit seizoen te 
continueren, Bob Karman zal hem hierbij ook van de nodige info voorzien. 
 
In ons clublokaal kunnen we weer foto’s ophangen, er zijn lijsten van 40x50 beschikbaar, afwijkende 
maten zijn ook toegestaan maar dan organiseert de fotograaf dat zelf en het voorstel is om per 
kwartaal te wisselen. 
De eerste groep bestaat uit: Bob Karman, Paul van de Zwan, Jessica Hillebrand, Johan Roos, Ep 
Marinus en Cocky van Velzen. 
 
De kast in het clublokaal moet nu definitief worden opgeruimd en leeggemaakt! Jan en Ruud gaan dit 
doen.  
 
14. Rondvraag: 
Jenny Rietveld: wanneer wordt de expositie bij de Meerse weer opgehaald en weer bij de Horizon 
opgehangen? 
Als de Meerse ons verzoekt op te halen gaan we wisselen. 
 
Evert de Graaf Bierbrauwer: Hoe is het met Ilse? 
 Goed en zoontje is inmiddels ook thuis. 
En namens alle leden bedankt Evert voor alle Vogeltjes die Cees altijd met veel enthousiasme laat 
uitvliegen. 
 
Roeline Voorbergen: gaat in overleg met de andere twee leden een enquête houden inzake de fotoreis 
om zo doel gericht te kunnen gaan informeren. (dit staat er dubbel is, zie pt 10) 
 
Ineke Eibergen: wil graag van Jessica weten hoeveel inzendingen er voor de wedstrijd individueel zijn 
ingestuurd. 
Jessica Hillebrand: in totaal 3 leden hebben ingezonden. 
 
Einde vergadering 21.10 uur 
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