
   
            
 
Notulen Algemene Ledenvergadering AFV-Objectief 
d.d. 20-10-2015, aanvang 20.00 uur 
Amazone-Hoofddorp 
 

1. Opening 
Ruud heet iedereen welkom, de presentielijst is door 22 van de 30 leden getekend, afwezig met 
afmelding zijn: Jeannette Bekkers, Wilfred Gronert, Mirjam Oosterhof, Johan Roos, Roel Hessen, 
Renata Dziega, zonder afmelding Bert van Es en Cathleen Cadogan. 
 
Evert de Graaf Bierbrauwer wordt geëerd vanwege zijn lange lidmaatschap, hij is een lid van het eerste 
uur sinds 1982 en vanaf nu erelid en ontvangt uit handen van Ruud een bos bloemen waar, volgens 
Evert zelf, zijn vrouw blij mee zal zijn! 
 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 
Gemeente wijzigt subsidie toekenning, hier wordt bij het financiële verslag nader op teruggekomen. 
 
ICE-nummers worden opgevraagd en in de ledenlijst opgenomen die in het afgeschermde ledendeel op 
de website worden vermeld. Iedereen wordt verzocht zijn/haar ICE-nummer aan Cocky te mailen om 
de lijst te up-daten. 
 
Jan is bezig met een nieuwe website en dat vraagt om een nieuw logo.  
Ideeën zijn welkom en de mooiste wordt beloond met een taart! Insturen kan tot 31-12-2015, 
aanleveren in Jpeg, Gif of Tif 
 
Peet heeft een nieuwe flyer ontwikkeld die hij op de eerstvolgende clubavond zal tonen. 
 

3. Notulen 04-11-2014 zijn zonder commentaar goedgekeurd. 
 

4. Financieel- en Jaarverslag 
Bob en Jessica hebben de kascontrole uitgevoerd, zijn hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Bob spreekt zijn waardering uit voor Jan en de transparantie van de gegevens en de kascommissie 
verleent decharge. Bob wordt bedankt voor zijn tweejarige kascommissie-taak, Jessica stroomt door 
voor het tweede jaar en Wendy zal voor seizoen 2015/2016 plaats nemen met Jules als reserve. 
 
Financieel is er het vorige seizoen behoorlijk ingeteerd (beamer, scherm, presentatiebord) en met de 
wijziging van de subsidie die naar verwachting op € 0,00 zal uitkomen is er een inkomensderving van € 
1.150,-- per jaar. 
Er zijn meerdere opties om dit ‘gat’ op te gaan vangen;  

• Niet meer  collectief lid zijn van de Fotobond Nationaal en Regionaal (€ 29,75 p.p.) 
• contributie verhoging naar € 75,-- als collectief lidmaatschap fotobond wordt opgezegd 
• of € 95,-- en dan collectief lid van de bond blijven 

Idealiter zou de contributie bij optie met fotobond liefst € 105 worden. Daar leek geen bezwaar tegen 
te zijn. Ter bepaling als de plannen van de gemeente helder worden. 
Hier is over gestemd door de 22 aanwezige leden 
Contributie verhogen: 21 vóór, één onthouding 
Lid blijven van de bond: 19 vóór, 3 tegen 
 
De clubruimte wordt wel erg krap, we zijn op zoek naar een ander onderkomen waar Maatvast ons 
vooralsnog niet aan kan helpen. Grotere ruimte = meer huur betalen! 
Jessica merkt op dat er ook geïnformeerd kan worden bij zorgcentra waar wellicht mogelijkheden zijn 
om in de avond ruimte te huren. Een kast om onze spullen in op te bergen is daarbij wel essentieel. 
We gaan informeren. 
 
 
 
 
 



   
5. Toelichting bestuur: 
• Cocky treed af en is herkiesbaar, niemand meldt zich aan dus is zij weer voor twee jaar 

Secretaris  
 

• Aye heeft zich als enige aangemeld voor 5de bestuurslid en is zonder tegenstemmen benoemd 
tot vice-voorzitter. 
 
 

• Ruud geeft nu al aan dat hij volgend jaar 10 jaar voorzitter is en het stokje dan over geeft aan 
een opvolger.  

 
6. HH reglement 

In het contributie deel stond dat gezinsleden zonder inkomen geen contributie hoeven te betalen. Dit is 
komen te vervallen. Iedereen is akkoord. 
 

7. Fotoreis 
Was dit jaar erg geslaagd en is voor herhaling vatbaar. Peet en Henk-Jan willen dit wel organiseren 
waarbij Paul zich aanbiedt als adviseur.  
 

8. Clubblad Vogeltje 
Aye start een experiment met Facebook i.p.v. de papieren versie. 
 

9. Evenementen overzicht 
Het bestaande overzicht komt te vervallen en op onze ‘eigen’ FB pagina zullen deze worden 
aangekondigd, voor leden zonder FB zal er ook een mail uitgaan. 
 

10. Rondvraag 
Ruud vraagt wie er foto’s willen ophangen in onze clubruimte 
Bob en Bert K zorgen voor foto’s en stemmen dit met elkaar af 
Evert stelt 4 lijsten ter beschikking (Ruud haalt deze op) 
Foto van de maand komt (verplicht) in de clubruimte te hangen (als de foto voor de competitie bij de 
bond is wordt het bij terugkomst opgehangen) 
 
Einde vergadering 21.15 uur 
 
 
 

 
 


