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Verslag: Algemene Vergadering 08 maart 2022 

1. Agenda Verwelkoming 
• DEEL 1 statutaire gedeelte 

o Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering van 28 
januari 2020 

o Overzicht activiteiten vorig jaar 2021 
§ Themaopdrachten  
§ Provinciaal salon 

o Kalender 2022 – aankondiging van geplande activiteiten 
§ Wedstrijd thema KERMIS. 
§ Lezing door Wim Moortgat over kleur in de fotografie; 

o Financieel verslag,  
§ Overzicht boekjaar 2021 – kwijting 
§ Begroting 2022 voorstelling/goedkeuring 

o Aankondiging verzending/werkwijze/timing aangepaste statuten 
aan de nieuwe regelgeving + voorstel intern reglement. 

o Varia 
• DEEL 2 na de pauze 

o Projectie van de 5 themaopdrachten, prijsuitreiking aan de 
laureaten. 

o Varia/voorstellen/bedenkingen. 
 

2. Aanwezigheden. Aanwezigen: 
Aangesloten fotoclubs: 

Fotoclub Asse, Fotoclub Iris Begijnendijk-Betekom, Lenske 
Boortmeerbeek, Fotoclub Brussel, A.P. Close Up Evere, Cameraclub 
Halle, Fotogroep Park-Heverlea, Iris Lembeek, Fotografencollectief De 
Pajot, Prisma Leuven, Camera Libra Lubbeek, Kreatief Overijse, 
Pixleeuw, Koninklijke Fotogr. Kring Artosa Tienen, Fotoclub Damiaan, 
Fotoclub De Korrel, Klik Klak Zaventem en Zefoda. 
Verontschuldigingen:  
Westrand Dilbeek, Foto- en Diaclub Open Vizier en Fotoclub Scherp-
Zicht. 

VBF-bestuur: 
Roger Hemeleers, penningmeester, 
Peter Descheemaeker, bestuurder, webmaster,  
Patrick Dedoncker, bestuurder,  
Luc Vanrijkel, wedstrijdcoördinator, 
Chris Verhaegen, secretaris. 
Verontschuldigingen 
Dries Geyskens, voorzitter, wegens ziekte, 
Theo De Hertogh, coördinator, wegens fysieke beperkingen. 
 

3. Inleiding Wegens de afwezigheid door ziekte wordt de vergadering geleid door de 
penningmeester Roger Hemeleers. Hij opent de vergadering om 20,00 uur en is 
blij iedereen na lange tijd terug te kunnen ontvangen en samen te vergaderen. 
Hij geeft enige toelichting bij de moeilijke fysieke en mentale situatie van de 
voorzitter die hij vervangt.  
Op het verslag van de vorige Algemene Vergadering worden geen opmerkingen 
noch vragen geformuleerd, het wordt bij deze goedgekeurd. 
 

4. Overzicht activiteiten 
vorige jaren 2020/2021 

Peter Descheemaeker, bestuurder en webmaster, geeft een overzicht van de 
activiteiten over de laatste 2 jaar: 

• In januari 2020 werd de nieuwe website gelanceerd.  
o Vandaag zijn er al meer dan 400.000 bezoekers. 
o Dit is dus een belangrijk kanaal om ook de activiteiten van de 

aangesloten clubs te promoten. Laat het weten en wij kondigen 
het aan via de website. 
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o Via de facebookpagina (VBF-Vlaams-Brabantse-Fotokringen) 

van de VBF wordt dit ook aangekondigd, we verzoeken de 
aangesloten clubs dit te promoten bij hun leden en de FB-
pagina te ‘liken’ zodat ze nog beter op de hoogte blijven 

• De themaopdrachten: 

o  
o Er werden vijf themaopdachten georganiseerd met succes. Er 

waren telkens meer dan 100 inzendingen en ook namen elke 
keer meer dan 20 clubs deel. Aan de jurering namen ook 
gemiddeld een 20-tal clubs deel. We mogen stellen dat dit wel 
een succes was in de moeilijke periode door corona. 

o Er waren ook enkele kleine opmerkingen en bedenkingen bij 
enkele deelnemende clubs. Daarom werd er een bevraging 
gedaan om te kijken of het huidige systeem met een preselectie 
van de inzendingen door het VBF-bestuur en de eindjurering 
door de aangesloten clubs diende bijgesteld. Hieronder het 
resultaat van de poll/ 

o  
o Niet alle clubs hebben gereageerd op deze bevraging. We 

kunnen besluiten dat een belangrijke meerderheid kiest voor 
het behoud van de huidige organisatie van de 
themaopdrachten. 

o We voorzien dit jaar nog twee themaopdrachten, één voor het 
verlof en nog één na het verlof. 

• Provinciale tentoonstellingen 

o  
o De twee vorige edities waren noodgedwongen digitale versies. 

Toch zijn ze een succes geweest. 
o Provinciale tentoonstelling 2020 ‘Van de nood een deugd’ was 

zeer bijzonder, alle aangesloten clubs namen deel, dit was 
eerder nog niet voorgekomen. Bovendien waren er 167 beelden 
te bewonderen.  

o Provinciale tentoonstelling 2021 ook weer met een zeer goede 
respons van de aangesloten clubs, 26 deelnemende clubs 
samen goed voor 145 beelden. Deze reeks loopt nog steeds in 
een montage op de website van de VBF. 
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5. Kalender 2022 – 
aankondiging van 
geplande activiteiten 
 

Chris Verhaegen, secretaris, geeft een toelichting bij alles wat in de kalender 
2022 voorzien is en wat gepland wordt: 

• Thema KERMIS. 
o Zoals beloofd in de nieuwsbrieven behouden we dit thema. 
o Er is nog veel onzekerheid over het doorgaan van veel 

kermissen, maar de MEIFOOR in Brugge zou plaatsvinden. 
o We houden jullie op de hoogte en laten weten waar en wanneer 

er kermissen zijn via de nieuwsbrieven. We gaan als VBF geen 
fotojacht organiseren op een kermis. 

o Maar noteer al: toonmoment van de wedstrijd heeft plaats van 
25 tot 27 november 2022 in de Bosuil. 

o Alle aangesloten clubs zullen tijdig alle nodige info krijgen via de 
nieuwsbrieven. 

• Lezingen: dit jaar gaan we 2 lezingen organiseren: 
o “Hoe werkt kleur in de fotografie?” door Wim Moortgat.  

o  
o Praktische info: 

§ Datum: zaterdag 11 juni 2022 om 14.00 uur. 
§ Locatie: De Bosuil te Jezus-Eik Overijse 
§ Duur: 2 uur. 
§ Inschrijving: verplicht via bestuuder-chris@vbfweb.be 
§ Deelnamekosten: € 5 per deelnemer te storten op reknr. 

BE18 3300 3817 0665 van de VBF. 
§ Activiteit is mogelijk dankzij een samenwerking met 

BREEDBEELD.  
o Er gaat nog een tweede lezing door op 11 november 2022, 

Eveneens in De Bosuil. Meer info volgt later via de 
nieuwsbrieven. 

o Wat nog? 
§ Natuurlijk blijven de nieuwsbrieven maken ter promotie 

van de VBF-activiteiten en vooral ter promotie van de 
activiteiten van de aangesloten clubs. Laat het ons 
weten! 

 
6. Financieel verslag, Roger Hemeleers, penningmeester, geeft een overzicht van de financiële 

activiteiten van de vereniging en legt een begroting voor 2022 voor. 
• Financieel verslag: 

•  
o Aan de kant van de inkomsten hebben we het lidgeld € 40 van 

één nieuw toegetreden club. Gezien de moeilijke periode door 
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corona werd beslist geen lidgeld te vragen aan de aangesloten 
clubs. 

o Aan de kant van de uitgaven de gebruikelijke werkingskosten 
(verplaatsingen, huur lokaal, kosten vergadering), de 
bankkosten en allerlei (kostenwebsite + geschenk voorzitter) 
samen voor € 405,13. 

o We hebben dus een negatief saldo van € 365,13 voor de 
afgelopen periode. 

o Er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd en aldus 
wordt kwijting gegeven. 

• Begroting 2022 

•  
o De penningmeester geeft hierbij enige toelichting, er wordt 

geprobeerd te kosten zo laag mogelijk te houden gezien onze 
enig bron van inkomsten de lidgelden zijn van de aangesloten 
clubs.  

o De voorgestelde begroting sluit af met een negatief saldo van € 
1200,00.  

o Vanuit de aangesloten clubs wordt gesuggereerd op zoek te 
gaan naar sponsors. We hebben dit al geprobeerd maar tot op 
heden zonder succes. Elke goed idee of goede suggestie is 
welkom. 

o De begroting wordt goedgekeurd. 
 

7. Statuten en intern 
reglement. 

De aangepaste regelgeving rond statuten en intern regelement maken het nodig 
ons hieraan aan te passen. We hebben dus onze statuten herwerkt en 
aangepast en ook een intern (vroeger huishoudelijk) reglement opgesteld. 

• Aangepaste statuten 
o De huidige statuten moeten voor einde 2024 aangepast zijn aan 

de nieuwe regelgeving. 
o Wij hebben de huidige statuten aangepast en ze worden jullie 

na de vergadering toegezonden als bijlage bij dit verslag. 
o Gelieve deze te lezen en wij verwachten uw opmerkingen 

tegen eind oktober 2022. 
o Wij passen dit voorstel van statuten dan aan op de gegronde 

opmerkingen en leggen ze op de volgende algemene 
vergadering voor ter goedkeuring. 

• Intern reglement 
o We hebben moeten vaststellen dat de VBF nog over geen 

huishoudelijk nu intern reglement beschikt. 
o Wij hebben een intern reglement opgesteld en het wordt jullie na 

de vergadering toegezonden als bijlage bij dit verslag. 
o Gelieve dit te lezen en wij verwachten uw opmerkingen tegen 

eind oktober 2022. 
o Wij passen dit voorstel van intern reglement aan op de 

gegronde opmerkingen en leggen ze op de volgende 
algemene vergadering voor ter goedkeuring. 

 
Bij het einde van dit eerste deel van de Algemene Vergadering werden geen 
bijkomende vragen of opmerkingen meer gemaakt en wordt het statutaire deel 
afgesloten. Alle aanwezigen kregen een drankbonnetje voor tijdens de pauze. 
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8. Themaopdrachten – 
resultaten & laureaten 

Peter Descheemaeker opent dit deel van de algemene vergadering met een 
beeldmontage bestaande uit een reeks ingezonden beelden voor de 5 
themaopdrachten. Bij elk beeld is er de vermelding van de naam van de auteur, 
de club waarbij hij/zij aangesloten is en de naam van de foto. 
 
Daarna wordt overgegaan tot de prijsuitreiking. Deze verliep als volgt: per 
themaopdracht worden volgende beelden getoond: 

• Projectie van het beeld dat derde plaats behaalt met vermelding van 
naam auteur titel van de foto en de fotoclub waarbij deze aangesloten is. 

• Projectie van het beeld dat tweede plaats behaalt met vermelding van 
naam auteur titel van de foto en de fotoclub waarbij deze aangesloten is. 

• Projectie van het beeld dat eerste plaats behaalt met vermelding van 
naam auteur titel van de foto en de fotoclub waarbij deze aangesloten is. 

• Deze laureaat krijgt dan van Roger Hemeleers een welgemeend 
proficiat, een diploma, een omslag met € 50 en een warm applaus. 

 
Hierna de lijst per themaopdracht: 
 
Themaopdracht 1 - "WATER" 

Derde plaats: Lion Pierre van fotoclub De Korrel Wemmel  
Tweede plaats: Letist Jaques van fotoclub Artosa Tienen  
Laureaat: Verbrugghe Kristof van fotoclub De Korrel Wemmel  
(bij eerste themaopdracht hebben we geen titel gevraagd)  

 
Themaopdracht 2 - "CONTACT" 

Derde plaats: VandenBroek Michel met foto “Jan Van Genten” van 
fotoclub Damiaan Tremelo  
Tweede plaats: Geyskens Dries met foto “Madeleine met kat” van 
fotoclub SAB Brussel  
Laureaat: Dierckx Kathleen met “warme collegiale verstandhouding” 
van fotoclub Klik-klak Zaventem  

 
Themaopdracht 3 - "DRIE" 

Derde plaats: Demetrius Vanspranghe met foto “50 jaar” van fotoclub 
Klik-klak Zaventem  
Tweede plaats: Wim Patry met foto “Cans” van fotoclub Zefoda Zemst 
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Laureaat: Henseler Bart met “3 Paprika's” van fotoclub Klik-klak 
Zaventem  

 
Themaopdracht 4: "VORMEN" 

Derde plaats: Patrick Defort met foto “Gangen met weerspiegelingen” 
van fotoclub Lenske Boortmeerbeek 
Tweede plaats: Fleurus Claudine met foto “Santé” van fotoclub 
Cameraclub Halle 
Laureaat: Katia Van Buyten met “Traphal” van fotoclub Klik-Klak 
Zaventem  

 
Themaopdracht 5: "ROOD" 

Derde plaats: Jack Steyfkens met foto “Centraal-rood” van fotoclub De 
Korrel Wemmel  
Tweede plaats: Jules Tielemans met foto “Vier Op Een Rij” van fotoclub 
Lenske Boortmeerbeek - 
Laureaat: Frans Keustermans met “In het rood” van fotoclub Camera 
Libra Lubbeek  

 
 
Na de prijsuitreiking wordt als afsluiting de montage getoond van het laatste 
digitale fotosalon. Een klein puntje van aandacht: de montage van de beelden 
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van het provinciaal salon was iets te snel. Ter compensatie werd deze een 
tweede maal vertoond. We nemen dit mee voor de toekomst. 
 

9 Varia - slot Na de prijsuitreiking vraagt Roger Hemeleers of er nog vragen of opmerkingen 
zijn. Er was algemene tevredenheid over deze themaopdrachten. De 
vergadering wordt afgesloten om 21,35 uur. 
 

Bijlagen.  1. Lijst van aanwezigheden 
2. Voorontwerp van aangepaste statuten 
3. Voorontwerp van intern reglement. 
4. Presentatie van de Algemene Vergadering in pdf. 

  
  
Verslag Chris Verhaegen, secretaris  

 
 
 


