
Praatavond Fotokring Geleen 
Maandag 20 augustus 2018 
Aanwezig : 23 leden 
 
 
Meningsvorming, voorlopige conclusies en besluiten van door leden aangedragen 
agendapunten. 

 
Peter geeft aan dat discussie en meningsvorming tijdens de praatavond over de ingebrachte 
agendapunten waardevol is maar dat er geen besluiten genomen kunnen worden over de 
statuten en zaken die  voortvloeien uit de statuten (de reglementen). 
Ter verduidelijking  een voorbeeld: 
 Er kunnen besluiten worden genomen over de inhoud van de thema’s, maar niet over het 
afschaffen van een externe jury (vermeld in de statuten/reglementen). 
 
Pierre stelt voor om de voorlopige conclusies en eventuele besluiten in een verslag vast te 
leggen om ervoor te zorgen dat waardevolle gegevens uit deze bespreking niet verloren 
gaan. 
Zodat we tijdens de algemene ledenvergadering deze discussie niet opnieuw hoeven te 
voeren. Vanavond zijn immers 80% van de leden aanwezig. 
 
Pierre wil wel in een verslag  kort de meningsvorming, voorlopige conclusies en besluiten 
vastleggen. 
Voor meer openheid zal hij –in verband met bovenstaande opmerkingen – nogmaals voor 
iedereen de statuten en reglementen bijvoegen. 
 
We bespreken de door de leden aangeleverde agendapunten en bekijken per onderwerp of 
alleen meningsvorming plaats kan vinden of  al besluiten genomen kunnen worden. 
 
1.Fotoactiviteiten (jaarkalender) op onze website zetten (festiviteiten, 
bezienswaardigheden, tentoonstellingen, gezamenlijk uitstapje ).  
 
Frans heeft aangegeven zijn taak als webbeheerder te willen overdragen aan iemand anders 
van de fotokring. Jacq heeft zich in principe bereid verklaard om een deel van deze taak over 
te nemen. Peter weet niet in hoeverre dit geregeld is. Voor we nu veel extra zaken op onze 
website gaan plaatsen moet de nieuwe webbeheerder eerst ingewerkt zijn. 
 
Actie bestuur: Navragen of Jacq die taak nog op zich wil nemen, of de overdracht al plaats 
heeft gevonden of dat we op zoek moeten naar een ander lid die deze taak wil overnemen. 
 
Het doel van bovengenoemde agendapunt om meer informatie met elkaar te delen wordt in 
de groep belangrijk gevonden. 
 
Tijdelijke oplossing: 
-Zet bovengenoemde zaken voor iedereen op de mail. Deel de informatie die je hebt met de 
andere clubleden.  
-Om zaken snel met elkaar te kunnen afspreken en met de tijd mee te gaan wordt de 
mogelijkheid geopperd om binnen de fotokring een whatsapp groep te maken 
 
Actie Pierre: Hij maakt een whatsapp groep voor de fotokring waar leden informatie kunnen 
delen en vragen kunnen stellen 
Actie leden : Wil je opgenomen worden in deze whatsapp groep stuur dan een mailtje naar 
Pierre met vermelding van je mobiel nummer 
 
 



2. Fotoavonden: externe jury 
 
Over dit onderwerp kunnen we nu geen besluiten nemen omdat dit in de 
reglementen/statuten staat vermeld. Dit is alleen mogelijk tijdens de algemene 
ledenvergadering. 
 
Meningsvorming:  
Een deel van de leden is van mening dat de externe jury hoort bij het DNA van onze 
fotoclub. Dat veel andere fotoclubs een beetje jaloers zijn op ons en dit meer gaan 
overnemen. Je leert toch veel van externen zowel van fotografen als van kunstenaars die de 
foto’s weer op een andere manier bekijken. Het laten beoordelen van onze foto’s door 
fotoclubs heeft ook weer als voordeel dat niet een persoon (subjectief) je foto beoordeelt 
maar dat een groep van meerdere mensen dat doet. Bovendien krijg je zo betere contacten 
met fotoclubs uit de omgeving. 
Een ander deel is van mening dat we dit net zo goed zelf kunnen doen. We beschikken zelf 
over voldoende kennis. Daarnaast besparen we ook de kosten voor de externe jury. Als 
bezwaar wordt ook nog genoemd dat we 2 avonden naar dezelfde foto’s kijken 
Een tussenoplossing zou kunnen zijn om een jaar als proef na de voorbespreking een 
interne jurering te laten plaatsvinden door de eigen leden . Wij kiezen de 5 beste foto’s, 
daarna naar de externe jury. Je zou eens een jaar kunnen bijhouden of de keuze van de 
externe jury en de eigen jurering overeenkomen of veel afwijken. 
 
Bij de keuze van de externe jury kijk naar kunstenaars, kundige fotografen en fotoclubs uit de 
regio 

 
3. Fotoavonden: digitaal aanleveren van foto’s.  
 
Iedereen is het over eens dat de digitale inleveravond rond “Minimalisme” een succes was. 
Met name ook het feit dat er uit meerdere foto’s gekozen kon worden en dat naar aanleiding 
van opmerkingen van de leden de foto opnieuw verbeterd kon worden werd als zeer positief 
ervaren 
 
Er was echter veel meer discussie en verschil van mening over het uiteindelijk aanleveren 
van de foto voor de jury. Een deel vond dat dit ook digitaal zou moeten maar een groot deel 
vond ook dat de uiteindelijke keuze op een print ingeleverd zou moeten worden. 
 
Voorlopige conclusie voor kalenderjaar 2019 

1. De voorbespreking vindt digitaal plaats. Maximaal 4 foto’s inleveren voor de 
voorbespreking. Naar aanleiding van opmerkingen van de leden kiest iedereen 
maximaal 2 foto’s om in te leveren. 

2. Deze 2 foto’s worden (eventueel verbeterd)  binnen 2 weken afgedrukt en in 
passepartout (op de gebruikelijke wijze) ingeleverd 

3. Ook wordt via de mail de foto aangeleverd. De reden hiervan is dat we de leden 
vragen om ook als interne jury te fungeren. Wij kiezen samen ook de beste 5 foto’s 
en kunnen daarna vergelijken of dit afwijkt of overeenstemt met de externe jury. 

4. Er bestaat twijfel of we de laatste ronde, de serie, digitaal moeten inleveren. Het is 
moeilijk om een serie te beoordelen als je ze digitaal moeilijk naast elkaar kunt 
plaatsen op een tv scherm 

 
Actie:  
-bestuur zal bij het plannen moeten kijken of de tijd van 4 weken tussen inleveren en 
beoordelen haalbaar is in deze nieuwe vorm 
-wie zorgt ervoor dat een overzicht van de digitale bestanden naar de leden worden 
gestuurd voor de interne jurering  
 



5. Sponsoring 
 
Het bestuur staat wel open voor het binnenhalen van subsidies, maar is geen groot 
voorstander van sponsoring 
-Moeilijk om in deze tijd sponsors te vinden 
-Structurele inkomsten levert vaak belasting technische problemen op 
-Mocht iemand een sponsor weten kunnen we dit altijd bespreken 
 
6. Werkgroepen 
 
Fotokring-Geleen zou meerdere (nieuwe) werkgroepen kunnen stimuleren met als doel 
het bevorderen van het clubgevoel en het versterken  van de inhoudelijke interactie 
Dit is in het verleden al twee keer geprobeerd. Dit is steeds niet van de grond gekomen.  
Naast de excursiegroep is alleen de werkgroep Maastricht nog actief 
De vraag wordt gesteld : hoe komt het dat het niet wil lukken en waar ligt de kracht en het 
geheim van Maastricht dat het hier wel lukt? 
Het antwoord is niet eenduidig. Belangrijk is dat er in de groep trekkers zitten en mensen 
die de kar willen trekken.  
De groep Maastricht beperkt zich niet meer tot  Maastricht alleen maar gaan gezamenlijk 
ook exposities bezoeken enz. 
Er wordt nog een voorstel gedaan om gezamenlijk in de club aan een thema te gaan 
werken maar ook dit voorstel haalt het niet. 
Advies: Zoek elkaar op in kleine groepjes en ga samen aan de slag 
 
Actie: leden zoek elkaar op, onderneem samen iets deel en leer van elkaar 
 
7. Exit gesprek 
 
Een exit gesprek vindt men niet direct nodig, wel vinden we het belangrijk dat het bestuur 
telefonisch contact heeft met de vertrekkende en ook informeert naar de reden van 
vertrek. 
 
Actie: bestuur heeft mondeling of telefonisch contact met degene die de club verlaat en 
informeert o.a. ook naar de reden van vertrek 
 
8. Bondsmentor 
 
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de taak en rol van de bondsmentor. 
Verschillende mensen dachten dat een bondsmentor een hele fotoclub begeleidt in het 
verbeteren van de kwaliteit. 
Een bondsmentor begeleidt een groepje van max 8 mensen individueel. Ieder lid stelt zijn 
eigen doelen en wordt daarin geholpen door de bondsmentor. 
Het wordt niet gezien als een clubactiviteit. Een werkgroep binnen de club of een groepje 
leden zou hier gebruik van kunnen maken, maar dan op eigen kosten. 
De kosten bedragen voor 8 bijeenkomsten ongeveer 300 euro exclusief reiskosten 
 
9. Aantal thema’s en keuze van thema’s 
 
De aanwezige leden zijn in  meerderheid voor het handhaven van 2 thema’s per jaar 
 
Keuze van de thema’s  
Er worden ter vergadering een paar opties genoemd: 
-De dood 
-Foto n.a.v. titel of tekst van een lied 
-AOW ers (“een oude karakteristieke kop”) 



Ook wordt verwezen naar de vele fotowedstrijden met een thema 
Ine wijst op de website : gurushots.nl voor meer thema’s 
 
Actie leden: 
Stuur een mailtje met jouw keuzes (max 3) voor thema’s naar Pierre 
Pierre maakt een excelbestand met de keuzes van de leden en deelt dit met alle leden 
Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor de 2 thema avonden van volgend jaar. 

 
 
Niet alle aangedragen punten zijn door tijdgebrek aan de orde geweest 
Sluiting vergadering om 22.45 uur 
 
Ik hoop met bovenstaand overzicht met conclusies van de praatavond een bijdrage te 
hebben geleverd aan de besluitvorming.  
Jullie betrokkenheid was groot. 
Waarvoor mijn dank. 
 
Pierre 


