
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VLAAMS-BRABANTSE FOTOKRINGEN VZW - 

VERSLAG 

 

Waar : gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal 2 

 

Wanneer : dinsdag 28 januari 2020 om 20:00 uur. 

 

1) NOTULATIE VAN DE AANWEZIGEN (ZOALS OP AANWEZIGHEIDSLIJST AFGETEKEND) 

 

Aanwezig voor het bestuur : Dries, Roger, Theo, Luc en Peter 

 

22 Clubs zijn vertegenwoordigd : 

Fotoclub Asse, Lenske Boortmeerbeek, Fotoclub Brussel, Westrand Dilbeek, A.P. Close-Up, Flash 

Grimbergen, Cameraclub Halle, Fotogroep Park-Heverlea, Fotoclub Iris Lembeek, Olympdia Lembeek, 

Fotografencollectief De Pajot, Prisma Leuven, Camera Libra Lubbeek, Kreatief Overijse, Fotoclub 

Open Vizier, Fotoclub Scherp Zicht, SAB Fotoclub, Artosa Tienen, Reflex Tienen, Fotoclub Damiaan 

Tremelo, De Korrel Wemmel en Zefoda Zemst 

 

8 clubs zijn niet vertegenwoordigd : 

Clickshotaarschot ,Iris Begijnendijk Betekom ,Lichtvast Diest ,Fotoclub Raychem ,Fotoclub Pixa 

Londerzeel ,Koninklijke Mechelse Fotokring ,Fotoclub PixLeeuw en Klik-klak Zaventem 

 

2) VERWELKOMING VAN DE AANWEZIGEN (DRIES) 

 

3) GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING. 

Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage. 

Er zijn geen opmekingen. 

 

4) ONTSLAG EN AANSTELLING VBF BESTUURDERS (DRIES) 

Zoals reeds per nieuwsbrief werd gemeld herhaalt Dries dat twee bestuurders op het einde van vorig 

jaar uit vrije wil besloten om ontslag te nemen, met name :   

Roland Vandenbossche - voormalig secretaris 

Leo Estercam  - voormalig webmaster. 

Het is met spijt in het hart dat we van hen afscheid nemen – maar noodgedwongen deden we een 

oproep naar nieuwe bestuurders, en bij ons hebben zich gemeld : 

Chris Verhaegen - Kreatief Overijse 

Patrick Dedoncker – PixLeeuw 

 

Vraag uit het publiek : is het geen probleem is dat 3 leden van Kreatief in het bestuur gaan zetelen ? 

Antwoord bestuur :  Die opmerking is terecht - maar als er geen andere kandidaten zijn ... dan kan 

men niet anders 

Er zijn geen verdere opmerkingen en de aanstelling van Chris en patrick wordt goedgekeurd door de 

algemene vergadering. 

Leo (niet aanwezig) en Roland krijgen applaus van het publiek  voor hun jarenlange inzet voor VBF. 



5) FINANCIEEL VERSLAG BETREFFENDE HET BOEKJAAR 2019 (ROGER) 

 

Samengevat : 

 

VBF boekhouding BALANS kalenderjaar 2019 

      
Omschrijving IN OUT IN - OUT Budget Balans 

Lidgelden 1 200,00 €         

Werkingstoelage Kiosk 
Vlaamse Gemeenschap 

2 500,00 €        

Statutaire Vergadering 
22/01/2019 

0,00 € 335,82 € 335,82 € 400,00 € 64,18 € 

Fotoshoot, Wedstrijd 
Toonmoment 

1 138,00 € 2 466,18 € 1 328,18 € 1 500,00 € 171,82 € 

Provinciaal  salon “Dag VBF” 0,00 € 1 645,32 € 1 645,32 € 2 000,00 € 354,68 € 

Werkings-kosten 0,00 € 1 119,92 € 1 119,92 € 2 000,00 € 880,08 € 

Cadeaubons werkingsverslag 
2018 

  1 495,00 € 1 495,00 € 1 500,00 € 5,00 € 

Waarborg panelen  
Prov. Salon (breedbeeld) 

1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totaal IN activiteiten: 5 838,00 € 8 062,24 € 5 924,24 € 7 400,00 € 1 475,76 € 

Balans in versus out  -2 224,24 €    

 

Opmerkingen hierbij : 

De projectwerking die is opgestart ter vervanging van de subsidiering blijkt eigenlijk niet echt 

toegankelijk. Er is geen enkele garantie dat een ingediend dossier leidt tot een subsidie - er zijn ons 

meerdere verenigingen bekend die een dossier hebben ingediend maar nog geen enkele die 

daadwerkelijk door de procedure is geraakt. Dit komt door vele subjectieve voorwaarden die aan een 

project zijn verbonden : samenwerking met andere partners die ook geld inbrengen, groots opzet, 

"hoog" cultureel niveau, ... De adviescommissie vindt altijd wel iets waardoor het dossier niet aan de 

voorwaarden voldoet. 

 

Ook het feit dat er reeds een besparing van 60% wordt afgekondigd nog voor de projectwerking 

eigenlijk is opgestart doet nog meer vragen rijzen over dit systeem 

 

Besluit : we boeken een ingecalculeerd verlies - we blijven echter zoeken naar vormen van 

sponsoring maar dat is geen gemakkelijke opdracht. De toestand is dusdanig dat we ons niet direct 

zorgen hoeven te maken. 

 

Roger vraagt Kwijting van de ALV aan de Raad van Bestuur - deze wordt verleend door de 

aanwezigen 

 

 

 



 

 

 

 

6) DE BEGROTING 2020 (ROGER) 

Er wordt beslist om het lidgeld op 40,- per club te behouden. 

We komen hiermee aan de volgende begroting : 

 

VBF Begroting 2020 

Activiteit In  Out Balans 

Statutaire vergadering 0,00 € 400,00 € -400,00 € 

Lidgeld 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 

Fotoshoot & Provinciale wedstrijd 0,00 € 1 000,00 € -1 000,00 € 

Provinciaal salon 0,00 € 800,00 € -800,00 € 

VBF Club werkingsbijdragen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Werkingskosten 0,00 € 1 000,00 € -1 000,00 € 

Sponsoring 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

Totaal 1 200,00 € 3 200,00 € -2 000,00 € 

    Lidgeld 40€ X 30clubs 
   Werkingskosten = secretariaat+ huur lokalen +kosten vergaderingen+verplaatsingen 

 

Het bestuur heeft beslist om de provinciale tentoonstelling in Overijse te houden – teneinde de 

kosten te beperken.  

Voordelen van Bosuil : centrale ligging, alle materiaal aanwezig, huur panelen niet nodig, geen 

transportkosten, huur lokalen aan schappelijke prijzen, receptie en drukwerk ook aan voordelige 

tarieven via gekende kanalen 

Indien een club wil meewerken aan het provinciale salon kan dat – VBF zal de nodige ruimte ter 

beschikking stellen.  

Indien een club het provinciale salon buiten de bosuil wil houden wil VBF dat bespreken –

voorwaarde hierbij is dat men binnen het voorziene budget blijft zoals hierboven aangegeven. 

 

7) EVALUATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN 2019 (LUC) 

a) Provinciaal fotosalon in Gooik 

Was tip-top pico-bello in orde - en binnen het voorziene budget. Dikke pluim aan de Pajot. 

Wel spijtig was de geringe opkomst 

 

b) Fototrip Haven Antwerpen/wedstrijd Havens/Toonmoment 

De boottocht in Antwerpen ging door op 22 juni 2019.  

Er namen 13 clubs deel - 58 deelnemers namen deel aan de shoot. 

Voor het gedeelte wedstrijd waren er deelnemers van 18 clubs 

Alle categorien samengeteld hadden we 553 inzendingen voor de wedstrijd – 

 dat is een goed gemiddelde 

 

 

 



 

 

 

8) ACTIVITEITEN GEPLAND IN 2020 (THEO) 

 

* Het provinciale salon : 

Zal doorgaan op trditionele manier maar zal zoals gezegd doorgaan in de Bosuil - om redenen 

hierboven uitgelegd. Indien er een club zou bereid zijn bereid is om mee te werken aan de 

organisatie van dit Salon dan kan dit uiteraard - gelieve contact met het bestuur op te nemen 

 

* Fotoshoot/Wedstrijd/Toonmoment 

Theo stelt voor het thema "Kermis" - in elke stad/gemeente is er wel eentje te vinden. 

We zien dit heel breed - alle aspecten van Kermis mogen in beeld worden gezet 

Als uitstap denken we aan een bezoek van de sinksenfoor Antwerpen. 

Het thema wordt door de aanwezigen goedgekeurd 

Het bestuur van VBF zal zo rap mogelijk een datum vastleggen en bekendmaken 

 

9) VARIA EN RONDVRAAG 

 

Het Bestuur vraagt aan de aanwezigen of er vraag is naar bepaalde zaken die de clubs verwachten 

van VBF. 

Iemand stelt een groepsbezoek voor aan fotomuseum Charleroi / Antwerpen - misschien een idee 

naar de toekomst toe 

 

 

10) PAUZE 

De aanwezigen krijgen een drankje aangeboden door VBF 

 

11) VOORSTELLING VAN DE NIEUWE WEBSITE (PETER) 

 

neem zelf een kijkje op :  www.vbfweb.be 

 

We hebben de vroegere website in een nieuw pakje gestoken. De nieuwe website werd gelanceerd 

net voor het weekeinde  - op vrijdagavond 24 januari 2020 (22:00) - op moment van deze algemene 

vergadering is de site dus 4 dagen live. De teller op de frontpagina  wijst 1030 bezoekers aan. 

 

We overlopen de verschillende tabbladen in de site - veel uitleg is er eigenlijk niet bij nodig 

* Wie zijn we : Gegevens van het bestuur, vzw, namen van de bestuursleden 

* Onze Clubs : lijst van clubs - van waaruit men verder kan klikken naar een pagina van die club  

met enkele clubgegevens ==> gelieve na te zien aub ! 

en de affiches van expo's of evenmenten chronologisch uit ons archief 

Opmerking : ingevolge GDPR hebben we besloten om de contactgegevens van de clubbesturen niet 

meer te publiceren 

Er kan wel doorgeklikt worden naar jullie clubwebsite 



* Clubactiviteiten : voor elke expo die jullie aankondigen zal hier een pagina worden aangemaakt met 

de affiche 

* VBFactiviteiten : bevat nieuwsbrieven en info over provinciale Expo en Jaarthema 

* Kalender : zal alle expo's bevatten die jullie ons doorsturen 

* Links : pagina moet nog verder aangevuld worden 

* Contact : Indien u een foutje vind op de site geef ons een seintje 

* Facebook : schakelt door naar facebook "VBF Vlaams Brabantse Fotokringen" 

 

Op de homepage staan steeds de 5 eerstkomend geplande evenementen. Nu staat "Algemene 

Ledenvergadering" bovenaan - maar na 22u zal de stapel naar automatisch naar boven opschuiven. 

Deze lijst lijst biedt dus voortdurend een up-to-date overzicht van aankomende evenementen 

 

Indien U ons een uitnodiging doorstuurt wordt deze zowel in de kalender ingeschreven, als 

toegevoegd aan je clubpagina - en op Facebook geplaatst. Met een eenvoudige klik wordt de affiche 

van dat evenement op je scherm getoond. 

 

De evenementen worden ook per email naar de clubbesturen gezonden – maar Peter maakt hierbij 

de bedenking dat email meer en meer door de providers - onder druk van GDPR wetgeving - aan 

banden wordt gelegd. 

 

Bekijk ook zeker eens de website op je smartphone - je ziet een handig overzicht van de kalender en 

je hebt alle affiches op zak - mis geen enkele afspraak meer 

 

De website krijgt een applaus van het Publiek 

 

 

12) VOORSTELLEN NAAR AANLEIDING VAN DE NIEUWE WEBSITE (PETER) : 

 

A) Help om de website levend te maken : Voor de clubs die willen : lever ons een groepsfoto van 

jullie club - we zullen deze op jullie pagina posten 

 

B) Club in de kijker 

We zouden graag op periodieke basis telkens een nieuwe club in de kijker plaatsen. 

We verwachten van de club in de kijker een filmpje van 3min maximum - de bedoeling van het 

filmpje is om de eigen club voor te stellen aan de andere clubs. 

Welke club neemt de handschoen op om de eerste club in de kijker te worden ? 

 

C) VBF_Themaopdracht 

Het principe is als volgt : 

Op een vooraf bepaalde datum kondigt VBF het thema aan : bvb "water" 

Gedurende ongeveer 2 maand kunnen alle leden van jullie fotoclub ons 1 foto insturen. 

De foto moet anoniem zijn en mag geen handtekening, speciale kader - of naam in de exif bevatten. 

Uit alle anonieme inzendingen (bvb 100) zal het VBF bestuur een vooraf bepaald aantal foto's 

uitkiezen (bvb 20) 

De 20 foto's komen op de website - nog steeds anoniem 



In de volgende stap worden de 20 foto's binnen het kader van een clubvergadering besproken 

Elke club kan punten geven er kan teven commentaar worden gegeven 

Elke club krijgt hiervoor 1 stemformulier 

Qua puntensyteem denken we aan een systeem eurosong : de beste foto krijgt 12 punten, de 

volgende 10 punten, .... 

Tot slot worden de punten samengeteld - op dat moment worden ook de auteurs en de 

commentaren gepubliceerd 

De winnaar van elke themaopdracht krijgt een klein geschenk op de volgende AV 

 

13) AFSLUITING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Ter afsluiting van deze AV herbekijken we de digitale projectie van het jaarthema 2019 - Havens

  


