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VBF-Nieuwsbrief 01 / 2015
Beste vrienden van de fotografie,
Hierna vindt U het verslag van de statutaire algemene ledenvergadering van dinsdag 27
januari 2015, 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
2015 te behouden op 30 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.
De activiteitenplanning is opgenomen in het bijgevoegde verslag.
Bart Heirweg is een professioneel natuur-, landschaps- en macrofotograaf. Hij is lesgever op onze
vormingsactiviteit; onderwerp “het gebruik van filters bij landschapsfotografie”.
Deelname is gratis, maar voorafgaandelijk inschrijven is noodzakelijk. Deze activiteit is ook
toegankelijk voor CvB-leden buiten VBF. Inschrijven kan vanaf nu en uiterlijk tot 22 maart per
e-mail aan de secretaris. Inschrijvingen: globaal per club, in 1 enkele mail.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche, Secretaris

28 januari 2015

Verslag van de
Algemene LedenVergadering
van Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw
Vergadering gehouden in gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal
2; op dinsdag 27 januari 2015.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verontschuldigt
medebestuurder Jo Estercam, die niet aanwezig kan zijn.
Hij meldt dat er geen toegevoegde agendapunten zijn en dat de voorziene agenda
afgewerkt zal worden.
23 clubs zijn vertegenwoordigd door 47 (bestuurs)leden. Volledige lijst na dit verslag.
Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage.
2. De penningmeester doet financieel verslag van het boekjaar 2014. Hij specificeert de
herkomst van de inkomsten (subsidie CvB, provinciale ondersteuning en lidgelden)
voor een totaal bedrag van 14.376 euro.
Hij specificeert de besteding van de uitgaven (algemene vergadering, vorming,
provinciaal salon, photoshoot, wedstrijd, toonmoment, aankoopbonnen clubs,
terugbetaling onkosten aan Iris Lembeek voor provinciaal project en diverse
administratieve onkosten) voor een totaal bedrag van 13.225 euro.
Het boekjaar wordt aldus afgesloten met een batig saldo van 1.151 euro.
De penningmeester deelt eveneens het globale saldo op de financiële rekeningen mee.
De penningmeester vraagt om kwijting te verlenen aan de raad van bestuur.
(Overeenkomstig art. 10.1 van de statuten komt het de ALV toe kwijting te geven aan
de Raad van Bestuur. De statuten voorzien hiervoor geen stemming; derhalve geldt
algemene instemming.) Er wordt geen bezwaar geopperd. Bij gevolg is de kwijting
verleend.
De penningmeester stelt de begroting 2015 voor:
- vormingsactiviteit: 850 euro
- Provinciaal salon: 2.000 euro
- Fotoshoot, wedstrijd & toonmoment: 4.800 euro
- Club werkingsbijdrage werking 2014: 2.000 euro
- Leren, doen, tonen: 200-euro
Voor onze werking en activiteiten stelt CvB een totaal budget ter beschikking van
9.350 euro. Vorig jaar bedroeg dit 11.876 euro; hetgeen een inlevering is van 21%.
Ondanks deze inkrimping heeft de raad van bestuur beslist om voor 2015, de clubs te
blijven ondersteunen met het zelfde bedrag als vorig jaar: 2.000 euro; en dit bedrag te

putten uit de reserves. Deze ondersteuning heeft betrekking op de ingediende
clubwerkingsdossiers 2014.
Bij algemene instemming wordt het lidgeld door de clubs aan VBF behouden op
30 euro.
De penningmeester neemt de werkingsdossiers 2014 van de clubs in ontvangst (was
uiterste datum van indiening).
3. De voorzitter meldt het in voege treden van een nieuw convenant (2015); en licht de
inhoudelijke wijzigingen toe:
- alle vormings-, publieksgerichte activiteiten en extra projecten moeten uiterlijk
1 november aan CvB zijn medegedeeld, die er vervolgens al dan niet zijn goedkeuring
aan zal geven.
- de provinciale projecten – waar tot begin 2014 een dwingende verplichting op gold,
zijn afgevoerd.
- het CvB ondersteunt niet langer de “traditionele” werking van de provinciale
geleding (lees: ten dienste van de amateurfotografie), dit ten voordele van hen die
“voortdurend vernieuwen en verruimen” (wie het CvB-boekje leest, beseft wat hiermee
bedoeld wordt).
De raad van bestuur heeft tegen deze éénzijdige herziening, schriftelijk en krachtig
geprotesteerd. Helaas blijken wij de enige geleding te zijn, die dit lef hadden.
Het antwoord van CvB was betuttelend en arrogant; o.a. het verwijt dat we het
toegangsgeld hebben betaald voor onze fotografen in Pairi Daiza.
Eerste gevolg van het nieuwe convenant: ons provinciaal fotosalon ‘Dag van de
Vlaams Brabantse Fotografie’ wordt niet meer betoelaagd. Zie hoger: begroting 2015.
Toch zullen wij dit verder zetten, puttend uit onze reserves.
Dat de raad van bestuur het lef heeft gehad, te reageren tegen CvB, werd tijdens ons
laatste VBF-salon, door de heer Freddy Van Gilbergen (ex-VBF-bestuurder) te baat
genomen in zijn bij wijlen absurde “feiten-discours”.
Buiten de VBF-bestuurders begreep niemand waarover het ging; vandaar deze
toelichting.
4. De bestuurscoördinator stelt de activiteitenplanning 2015 voor:
a) een vormingsactiviteit “gebruik van filters in de landschapsfotografie” door
Bart Heirweg. Datum: zaterdag 28 maart 2015 in gc De Bosuil. Aanvang:
14:00 uur.
Meer info over inschrijvingen per eerstvolgende Nieuwsbrief.
b) het provinciaal fotosalon is in handen aan Fotoclub SAB.
Het zal plaatsvinden gedurende het WE van 8 – 10 mei. De foto’s zullen
binnen gevraagd worden tegen 30 maart. Hierover weldra meer info.
c) de VBF-uitstap – annex photoshoot betreft een boottocht van het ‘hellend vlak’
van Ronquières naar de scheepsliften van Strépy-Thieu; met gids.
Deze uitstap gaat door op zaterdag 23 mei; vertrek om 10:30 uur. Terugkeer
met autobus.
Meer details volgen later.

d) een provinciale fotowedstrijd met 1 enkel thema “Waterwegen in België”, ruim
geïnterpreteerd en niet beperkt tot de uitstap.
Er zullen 3 aparte disciplines zijn: afgedrukte monochrome foto’s (M),
afgedrukte kleurfoto’s (CP) en digitaal geprojecteerde beelden (PI).
Sluitingsdatum: 15 september. Publiektoegankelijke jurering: 24 oktober.
e) het toonmoment n.a.v. deze wedstrijd zal plaatsvinden zaterdag 27 en zondag
28 november in gc De Bosuil.
Opening met receptie op zaterdag 27 november.
f) CvB-standpunten zal plaatsvinden in de lokalen van Gamma Leuven,
Diestsevest 39 op woensdag 18 november 2015 om 20:00 uur.
5. In afwezigheid van de webmaster herhaalt de secretaris de functionaliteit
“Salonkalender” op www.vbfweb.be . Hij vraagt dat de clubs hun geplande
publieksgerichte activiteit ingeven van zodra gekend, door een mailtje te sturen aan de
webmaster.
6. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve bijdragen en sluit de algemene
vergadering af. Na een Nieuwjaarsdronk worden 3 AV-montages vertoond.
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche
Secretaris

Dries Geyskens,
Voorzitter

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

