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VBF-Nieuwsbrief 01 / 2019
Beste vrienden van de fotografie,
Hierna vindt U het verslag van de statutaire algemene ledenvergadering van dinsdag 22
januari 2019, gehouden in gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse.
Zoals U kan lezen in het verslag, heeft de Algemene Ledenvergadering beslist het clublidgeld
2019 te behouden op 40 euro. Om in regel te zijn, wordt U verzocht dit bedrag te storten op
onderstaande rekening met duidelijke vermelding van de clubnaam.
Uiterlijke datum : 1 maart.
VBF-rekening
IBAN: BE18 3300 3817 0665
BIC: BBRUBEBB
op naam van Roger Hemeleers,
Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse

DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING
Alle leden van de clubs die in regel zijn met hun lidmaatschap, zullen kunnen deelnemen aan
de VBF-activiteiten. Een kleine opsomming hiervan is opgenomen in het bijgevoegde verslag.
Meer details zullen weldra volgen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche, Secretaris

Verslag van de
Algemene LedenVergadering
van Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw
Lokatie : gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal 2
Datum : dinsdag 22 januari 2019 om 20:00 uur.
1. De voorzitter opent de vergadering om 20:08 uur en verwelkomt de aanwezigen.
Hun namen en functie binnen hun fotokring worden genotuleerd.
De voorzitter verontschuldigt medebestuurder Jo Estercam.
Hij meldt het recente overlijden van Rik Welters, gewezen mede-oprichter/bestuurder van
VBF en gewezen voorzitter van Klik-klak Zaventem.
Hij meldt eveneens de toetreding van Olympdia Lembeek tot VBF.
Het verslag van vorig jaar is aan de clubs gestuurd op 06/02/2018 en is op de vergadering
beschikbaar en ter inzage, en werd eenparig goedgekeurd.
2. De penningmeester doet verslag van de financiën betreffende het boekjaar 2018:
a) Hij deelt de saldi mee op rekening eind 2017 en 2018, waaruit het deficit blijkt
van €2530,36.
Aard van de inkomsten: 29 clublidgelden €1160, werkingstoelage (Vlaamse
Gemeenschap “Kiosk”) €2.500, bijdragen deelnemers aan fototrip €570.
Aard van de uitgaven: werkingskosten VBF €2.606,87 clubondersteuning
€1.510, statutaire vergadering €400,59 wedstrijd en toonmoment €1.324,74
provinciaal fotosalon €1.606,22 en bankkosten en website €96,89
De penningmeester verstrekt ook gedetailleerde financiële informatie over de
uitgevoerde activiteiten. Ten opzichte van de goedgekeurde begroting hebben
wij een meeruitgaven van €1.240,36, die hoofdzakelijk komt door het niet
ontvangen van de geraamde sponsoring van €1000
Om de kosten te beperken hebben wij de receptie van het toonmoment van de
wedstrijd Flora in de Bosuil in eigen beheer uitgevoerd, waardoor wij de
uitgaven hebben kunnen beperken tot 150€ hierdoor zijn we binnen de
begroting gebleven en hebben een besparing van rond de 500€ kunnen
realiseren, waarvoor dank aan de medewerkers.
b) Er zijn geen vragen of opmerkingen door de algemene vergadering, die
vervolgens kwijting verleend aan de Raad van Bestuur, voor het financiële luik

c) Begroting 2019
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Activiteit
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Statutaire vergadering
l
Lidgeld
a
Fotoshoot
& Provinciale wedstrijd
n
Provinciaal salon
g VBF Club werkingsbijdragen
r
Werkingskosten
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Sponsoring
j
Project bijdragen Vlaamse overheid “Kiosk”
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Begroting 2019
In
0,00 €
1.160,00 €
570,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €

2.500,00 €
4.230,00 €

7.400,00 €

Out
400,00 €

Balans
-400,00 €
1.160,00 €
-930,00 €
-2.000,00 €
-1.500,00 €
-2.000,00 €
0,00 €
2.500,00 €
-3.170,00 €

Lidgeld 40€ X 29clubs

n
Nota: De VBF Club werkingsbijdragen zijn gekoppeld aan de project bijdrage
van de Vlaamse Gemeenschap ttz indien wij de “Kiosk” subsidie niet meer
ontvangen worden er ook geen club werkingsbijdrage uitgekeerd.

3. Evaluatie van de activiteiten van 2018.
a) De penningmeester kijkt met tevredenheid teug op het provinciaal fotosalon in
Overijse waaraan 19 clubs deelnamen met in totaal 105 werken
b) Aan de clubuitstap naar het Kasteel van Groot-Bijgaarden werd deelgenomen
door 58 fotografen uit 13 clubs
c) Ook de wedstrijdcoördinator kijkt tevreden terug op het thema “Flora”:
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Aantal werken
78
174
367

Aantal clubs
9
12
17

Aantal aanvaard
24
49
145

4. Planning van de activiteiten voor 2019; voor elk van deze activiteiten volgt een
Nieuwsbrief ten gepaste tijde.
a) De secretaris deelt mee dat het provinciaal fotosalon is toevertrouwd aan het
Fotografencollectief De Pajot dat dit 10 jaar bestaat.
Het zal plaatsvinden in het cultuurschuur De Cam te Gooik van 31 mei tot en
met 2 juni 2019. Met het oog op het klaarmaken van een catalogus zullen de
werken uiterlijk 12 april ingezonden moeten zijn. Elke club zal 6 werken
mogen inzenden.
b) De penningmeester deelt mee dat de fototrip dit jaar zal doorgaan naar
Antwerpen voor een boottocht door de haven. Dit zal vermoedelijk doorgaan
in juni.
c) Daaraan zal een wedstrijd met toonmoment gekoppeld worden naar thema
‘Havenactiviteiten’ in ruime betekenis, doch steeds in verband met
scheepvaart.

5. De secretaris geeft nadere toelichting omtrent de implementatie door VBF van de GDPR.
GDPR = General Data Protection Regulation of in het NL: AVG = “Algemene
Verordening Gegevensbescherming”, Europese regelgeving ter bescherming van de
privacy en moest in praktijk gebracht zijn uiterlijk 24/05/2018.
- Permanente publicatie van privacy policy op www.vbfweb.be;
- Op 09/05/2018 werd – éénmalig gevraagd – via een link in een mail van de
secretaris aan de contactpersonen hun wens te bevestigen om de nieuwsbrieven te
ontvangen;
- In de verdere communicatie wordt gemeld, dat men op elk ogenblik de
mogelijkheid heeft, zich uit te schrijven; dit per e-mail aan de VBF-secretaris;
- De secretaris deelt mee dat hij de enige VBF-bestuurder is die een databank met
contactpersonen beheert en gebruikt; dit voor louter informatieve doeleinden van
fotografische aard.
- Hij waarborgt dat deze persoonsgegevens nooit worden doorgespeeld aan derden
en doet al het mogelijke om deze beschermen tegen misbruik.
Om deze reden wordt elke mededeling verstuurd via BCC van Outlook.
6. Varia en rondvraag
a) De voorzitter informeert dat het Centrum voor Beeldexpressie niet meer
bestaat en is omgevormd tot Breedbeeld. Een fotokring kan zich als groep
registreren voor 100 euro. De club kan dan beroep doen op de aangeboden
diensten, waaronder een spreker. De leden zijn gedekt door een verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen en rechtsbijstand.
Er is ook een regeling met SABAM voor AV-makers. Meer info op
https://breedbeeld.org.
b) De penningmeester informeert dat 25 clubs een werkingsdossier 2017 hadden
ingediend; en, op welke wijze de middelen werden verdeeld.
De bestuurscoördinator stelt de Colruyt waardebonnen ter beschikking.
c) De projectbeheerder informeert dat sinds de overgang van de provincie naar
het Vlaams Gewest van de persoonsgebonden bevoegdheden, VBF geniet van
een “continuïteitssubsidie” van €2.500. Dit bedrag ontvingen we vroeger van
de provincie en wordt dit jaar voor de laatste keer uitbetaald.
Hij zal een aanvraag indienen voor een project dat start in 2020. Aan de
goedkeuring worden strenge eisen gesteld en de eventuele uitbetaling van het
budget hangt af van een eindevaluatie.
VBF zal beslist beroep moeten doen op de medewerking van de clubs.
7. Afsluiting van de Algemene Ledenvergadering om 9:15 uur, waarna de aanwezigen
werden uitgenodigd op een drankje. Daarna volgde de projectie van de geprimeerde
werken PI van de wedstrijd “Flora” voor diegene die niet aanwezig waren op de
prijsuitreiking.
Namens de Raad van Bestuur,
Roland Van den Bossche
Secretaris

Dries Geyskens,
Voorzitter

Lijst van de vertegenwoordigde clubs
1. Olympdia Lembeek
2. Fotografencollectief De Pajot
3. Iris Lembeek
4. Kreatief Overijse
5. Artosa Tienen
6. Fotoclub SAB
7. Lenske Boortmeerbeek
8. Camera Libra Lubbeek
9. Klik-Klak Zaventem
10. Clickshot Aarschot
11. Fotoclub Westrand Dilbeek
12. Fotoclub Brussel
13. Cameraclub Halle
14. Open Vizier Ruisbroek
15. De Korrel Wemmel
16. Zefoda Zemst
17. Fotoclub Prisma Leuven
18. Fotogroep Park-Heverlea
19. A.P. Close Up Evere
20. Fotoclub Damiaan Tremelo
Volgende clubs hebben zich verontschuldigd :
1. Flash Grimbergen
2. Scherp-Zicht Scherpenheuvel
Volgende clubs waren niet vertegenwoordigd :
1. Fotoclub Iris Begijnendijk - Betekom
2. Fotoclub Raychem
3. Fotoclub Pixa Londerzeel
4. Fotoclub Pixel Haacht
5. Re’Flex Tienen
6. Fotogamma Leuven
7. Fotoclub Asse

