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Aan de VBF-clubs, 

 

De Raad van Bestuur van VBF vzw nodigt U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse statutaire 

Algemene Ledenvergadering. 

Deze zal doorgaan in gc De Bosuil, Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik/Overijse – zaal 2, op 

dinsdag 22 januari 2019; aanvang om 20:00 uur. 

Dagorde op keerzijde. 

 

Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering worden : 

- de foto’s teruggegeven, die ingezonden waren voor het provinciaal salon in Overijse 

en de wedstrijd “Flora”; 

- de uitbetaling van de financiële bijdrage op basis van het clubwerkingsdossier 2017 

wordt aan de vertegenwoordigers medegedeeld. 

 

Zoals dit reeds het geval was vorig jaar, moeten de werkingsdossiers 2018 uitsluitend 

digitaal worden ingediend; en dit zowel bij de penningmeester (roger.hemeleers@skynet.be) 

als bij de secretaris (roland.vdbossche@skynet.be) , uiterlijk 28 februari 2019. 

Let op: GEEN WERKINGSDOSSIER = GEEN SUBSIDIE ! 

In bijlage, vindt U een blanco model in xls (sterk vereenvoudigd). Gebruik alleen dit 

formulier om Uw werkingsdossier in te dienen en let op de juistheid van de gegevens, want 

deze worden door kopiëren/plakken aangewend door de secretaris en daarna  ook de 

webmaster, resp. in de database en de VBF-website.  

Bewijsstukken zijn niet nodig. 

 

Namens de Raad van Bestuur, met vriendelijke groeten, 

 

 

Roland Van den Bossche      Dries Geyskens
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Agenda voor 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. Verwelkoming en notulatie van de aanwezigen 

Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage. 

 

2. Financieel verslag betreffende het boekjaar 2018 

 

Kwijting van de ALV aan de Raad van Bestuur  

 

De begroting 2019 

 

Lidgeld door de clubs aan VBF 

 

3. Evaluatie van de activiteiten van 2018. 

a) Provinciaal fotosalon in Overijse 

b) Fototrip naar Kasteel van Groot-Bijgaarden 

c) Wedstrijd “Flora” 

d) Toonmoment in gc De Bosuil 

 

4. Planning van de activiteiten voor 2019 

 

5. Privacy wetgeving GDPR 

 

6. Varia en rondvraag 

 

7. Afsluiting van de Algemene Ledenvergadering   

 

Namens de Raad van Bestuur,  

 

 

 

 

Roland Van den Bossche      Dries Geyskens, 

Secretaris        Voorzitter 

 


