
Samenvatting ALV 21 jan 2019 

0.er zijn geen extra agenda punten aangedragen 

1.verslag penning meester en kascontrole commissie zijn goed gekeurd 

2.de kascontrolecommissie voor komend jaar bestaat uit Wiel Knoben , Sjef Vliegen en reserve Piet 

de Wit 

3.De contributie blijft vooralsnog €75 per jaar , mochten er door wijzigingen in afdracht Fotobond 

en/of huur Plenckhoes redenen zijn om dit te verhogen zal dit in clubverband besproken worden. 

4. Irene Augustus scoorde met zowel fotograaf van het jaar als de foto van het jaar. De titel fotograaf 

van het jaar moet ze wel delen met Ton Nolles. 

5.Verslag secretaris is goedgekeurd 

6.Peter is bereid nog 3 jaar voorzitter te willen zijn , maar staat open voor opvolging. Tevens zijn we 

nog steeds op zoek naar een 2e commissaris. 

7. Programma wordt op een aantal punten aangepast ivm beschikbaarheid (be)sprekers. Dit wordt 

komende week aan de leden beschikbaar gesteld. Het is voor de leden zichtbaar op de website en 

eventuele aanpassingen worden via de website doorgegeven. Dit betekent dat het bestuur alert 

moet zijn bij wijzigingen en die op tijd aan Frans Vullings doorgeven 

8. Voor de onderlinge wedstrijden is afgesproken dat we 2019 gebruiken om ervaring en informatie [ 

voornamelijk van de besprekers] op te doen omtrent digitalisering van onze besprekingen en 

inzendingen. Afhankelijk van de ervaringen in 2019 van zowel de clubleden als onze externe 

besprekers gaan we bekijken hoe ver de digitalisering in de jaren 2020 ev kan worden gerealiseerd 

zonder aan de kwaliteit van de werken en de beoordelingen te kort te doen. 

 Ronde 1(vrij) en 2 (avondfotografie) zijn analoog  in de voorbespreken en analoog inleveren. Ronde 

3 ( vrij) , 4 ( emoties) en 5 (vrij) worden digitaal voorbesproken en daarna analoog aan een externe 

bespreker verstrekt. Ronde 6 ( serie) is analoog voorbespreken en analoog inleveren. 

Voor de digitale inlevering heeft Pierre zich beschikbaar gesteld , data’s en de randvoorwaarden 

worden nog gecommuniceerd. 

Peter zal het huidige regelment aan passen ivm de diverse wijzigingen 

9. Voor de inzending BFW 2020 is besloten dat Pierre en Peter een voorstel uitwerken. Bij de ronden 

1 tem 5 zullen zijn de beste 5 ( per ronde) van de besprekers en de beste 5 (per ronde) van de 

clubleden verzamelen. 

Op 25 nov 2019 kiezen we als klub dan uit deze verzamelde werken ( min 25 max 50) onze inzending 

voor de BFW 2020 

10. Max aantal leden Fotokring Geleen blijft vooralsnog 30 leden. 

11. Als lid van Fotokring Geleen ben je automatisch lid van de Fotobond , de bijdrage hiervoor is 

opgenomen in onze contributie. 

12. Bij storting bij de Penningmeester er zorg voordragen dat niet diverse zaken in 1 bedrag zijn 

verwerkt maar ieder  ding apart over te maken en tegoed niet zelf te verrekenen. 

 


