
 
 
Agenda jaarvergadering  2020 
 
Plaats:                          Clublokaal De Grutter 
Datum:                         Donderdag 9 januari  2020, aanvang 20.00 uur 
Voorzitter:                   Ben Roze 
Penningmeester:        Mathy Heijmans 
Secretaris / Notulist:  Pieter Nuij 
 
Aanwezig: Frans v. den Boomen, Wilfred Bouw, Ton v. Bussel, Sharon Dielissen,  
Kristel Flach, Rob Fritsen, Mathy Heijmans, Coby Joosten, Harry Keijsers, Henk Krijnen, 
Heleen Lauwers-Hurkens, Ted v.d. Meulenhof, Pieter Nuij, Ben Roze, Peter Stevens, Will 
Verbeten, Doortje Vervoordeldonk, Alphons de Visscher, Frits Vossen, Jo v. der Wielen, 
Marié-Jose Bont 
   
Afwezig: Harald Harms, René v. Dijk, Jef Dirkx, Joop v. Doorn, Cor Fransen, Huub Janssen, 
Petra Renders, Tineke Mauer, Antoine v.d. Laar 
 
________________________________________________________________ 
 
1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Hij meldt de afwezigheid van Jef die wegens hartproblemen erg zwak is en Tineke waarbij 
uitgezaaide borstkanker is geconstateerd en in het ziekenhuis is opgenomen. 
Bij beide zal een bloemetje worden bezorgd namens Beeldhoek 
Verder verzoekt de voorzitter de aanwezigen de vergaderdiscipline te respecteren.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt akkoord bevonden. 

      
3. Vaststellen van het verslag jaarvergadering 2019  

Het verslag wordt vastgesteld en aangenomen. 
 

4. Financiële zaken (vaststellen jaarrekening, contributie, ledenbestand, jubilea, 
        Rabobank)  
De penningmeester licht de jaarrekening 2019 toe en presenteert de begroting voor 2020. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting en heeft verdere geen vragen. Jaarrekening 
en begroting worden gepost op de website. 
De regels voor betaling van afdracht aan de fotobond zijn vereenvoudigd. Het nieuwe lid 
wordt aangemeld via de website van de Fotobond. Er wordt echter geen contributie in 
rekening gebracht over het lopende jaar, terwijl het nieuwe lid wel kan deelnemen aan alle 
activiteiten van de Fotobond, waaronder de Bondsfotowedstrijd. We werken nu uitsluitend 
met de gebruikelijke jaarlijkse telling per 31 januari. Pas als het aantal leden van de club in 



het nieuwe jaar gestegen is ten opzichte van het aantal leden van een jaar ervoor, wordt een 
bedrag van € 10 betaald voor elk van het aantal leden dat de club in grootte gestegen is. 
De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Alphons de Visscher en Henk Krijnen die Jef 
Dirkx heeft vervangen. Zij hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd en verlenen de 
penningmeester decharge. 
Ledenbestand. Dit jaar hebben geen leden afscheid genomen.  We hebben 3 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Met de komst van Marie-José Bont, Tineke Mauer en Antoine v.d. Laar 
telt onze club nu 30 leden. Daarmee hebben we het maximum bereikt en zal een wachtlijst 
ingevoerd worden. 
Jubilea. Peter heeft overzicht over de jubilea. De vergadering besluit geen extra aandacht te 
schenken aan jubilea en dus geen commissie in het leven te roepen.  
 
5. Website FK Beeldhoek  
Mathy licht toe dat het huidige wordpress programma voldoet en vraagt eenieder met 
ideeën te komen voor verdere verbeteringen. Tevens brengt hij de mogelijkheid van een 
persoonlijk portfolio onder de aandacht. De vergadering complimenteert hem met zijn 
inspanning. Peter blijft achterwacht.  
Frans geeft aan de menustructuur lastig te vinden.  

 

6. Samenstelling diverse commissies en zittingstermijnen bestuur 
Keuze nieuwe voorzitter 

Alphons heeft zich als enige aangemeld voor de functie van voorzitter. Hij wordt door de 
leden unaniem gekozen. Mathy bedankt namens de vereniging de scheidende voorzitter met 
een woordje en een fles wijn. 
 
Commissies in 2020: 
Foto-bespreken: Peter, Jo, Ted, Harry, Mathy 
Doe-avond: Frits, Sharon, Doortje, Petra en René aanspreekpunt  
Bondswedstrijd: Invulling bespreken in september 
Foto-weekend: Harald, Wilfred, Rob  
PR-commissie: Rob (pas op de plaats i.v.m. ledenaantal 
Sponsor-commissie: Rob 
Technische-commissie: Henk, Rob 
Jubileumcommissie: Ted, Heleen, Sharon, Doortje, Henk (hardware) 
         
7. Fotokring Beeldhoek 2019-2020 

a. Evaluatie seizoen 2019 vanuit de commissies  
Namens de Commissie Foto-bespreken lichtte Peter Stevens het afgelopen seizoen toe. 
De vacature van Michel is opgevuld en met een omvang van 5 personen is de commissie 
goed op sterkte. Er ontspon zich een geanimeerde discussie over de vraag hoe de resultaten 
van de doe-avonden getoond kunnen worden tijdens de foto-bespreek avonden zonder 
geweld te doen aan de uitganspunten van de foto-bespreek avond. 
Enkele reacties: 
Doortje: doe-avond foto’s nauwelijks getoond op de bespreekavond. 
Peter: vrijheid is er om ze in de 1e of 2e helft te tonen 
Frans: De zelfde doe-avond de foto’s nog tonen  
Frits: Beperkte tijd reserveren voor doe-avond foto’s naast ingezonden eigen werk 
Mathy: doe-avond naast eigen werk veroorzaakt een quotum probleem bij de fotobespreker   
Peter: Mordicus tegen verzwakken van de intentie van de fotobespeekavond  
Jo: 1e foto eigen werk tweede van de doe-avond 



Kristel: Met 30 foto’s zit de avond helemaal vol 
Pieter: Begin de bespreking om 8 uur i.p.v. half 9 
Frits: Zijn de doe-avond foto altijd voldoende interessant om getoond te worden of niet?  
Frans: Wat is de intentie van doe-avond? 
Alphons: leren van elkaar als doel. Soms kunnen de resultaten zelfde avond getoond 
worden, soms eist het meer tijd bijv. voor de bewerking van een portret. 
Op aangeven van Mathy besluit de vergadering de foto’s van de doe-avonden ook te posten 
op de website. De doe-commissie wordt gevraagd een uitnodigend zinnetje te posten om dit 
te stimuleren. 
Wil vraagt of het mogelijk is een beoordeling of commentaar bij een foto op de website te 
plaatsen. Mathy toont live dat dit mogelijk is met een google account.  
Namens de Doe-Commissie doet Alphons de Visscher verslag van de activiteiten (zie 
Jaarverslag 2019 activiteiten Doe-commissie Fotokring Beeldhoek) 
Bondswedstrijd: Huub geeft aan dat hij stopt. De vergadering besluit in 2020 niet mee te 
doen en in september over deelname in 2021 te beslissen. Dit i.v.m. het eigen 45 jarig 
jubileum. Daarmee wordt de commissie slapend. 
Het foto-weekend in Winterberg wordt door Kristel toegelicht. Het is erg gezellig geweest, 
lekker eten, kletsen en plezier maar slecht weer en een weinig fotogenieke omgeving.  
Kristel geeft aan wegens gezondheidsredenen af te treden en het stokje (lees draaiboek en  
doosje met kleine spullen) door te geven.            
PR-commissie: Rob moet even pas op de plaats maken omdat we op het maximum 
ledenaantal zitten. 
Sponsorcommissies: Geen meldingen. Rob zal Beeldhoek aanmelden voor de Sponsor actie 
bij de Plus. 
Heleen: extra inkomsten zijn goed voor de expositie i.v.m. het jubileum 
Technische-commissie: Henk presenteert overzicht van bezittingen van Beeldhoek (zie 
bijlage) en waarschuwt dat er gebruiksaanwijzingen nodig zijn voor de verlichting op de 
presentatie borden. Kristel stelt voor het materiaaloverzicht met de gebruiksaanwijzingen op 
de site te plaatsen zodat duidelijk is wie wat waar kan lenen.  
Henk geeft in overweging moderne borden aan te schaffen die gebruiksvriendelijke en 
lichter zijn. Pieter vraagt of de zware borden er toe hebben geleidt activiteiten te schrappen. 
Dit is niet het geval. Frits stelt voor lichter materiaal eventueel bij zusterverenigingen te 
huren of lenen indien gewenst.  
Henk maakt een voorstel voor een nieuw presentatiebord voor fotoprints. 
 

b. 45 jarig jubileum Beeldhoek 
De vergadering besluit een jubileumcommissie te starten. Ted, Heleen, Sharon en Doortje 
nemen zitting, Henk neemt hierin de hardware voor zijn rekening. Frits en Kristel merken op 
dat een fototentoonstelling alleen pr nut heeft als er goede inloop is. Tevens de 
tentoonstelling langer laten lopen op een plaats waar geen bewaking nodig is. Rekening mee 
houden bij de keuze van een geschikte locatie.  
Peter merkt op dat bij hem een grote fotoverzameling ligt van oude tentoonstellingen. 
Frans oppert dat de heemkunde kring hier misschien in geïnteresseerd is. 
Bij Peter ligt ook de Beeldhoek banner 
 

c. Voorstel data en aantal clubavonden seizoen 2020 
Pieter toont het definitieve jaarprogramma (zie bijlage) 
 

d. Invulling doe-activiteiten 2020  



De inhoud van de doe-avonden wordt in de agenda op de site gezet 
Frits presenteert de jaaropdracht: 2 parallelle rode draden. Frits maakt mailtje voor 
aanmelding, maakt volgorde en levert de informatie aan voor publicatie op website 
 
8. Coaching aanbieden voor nieuwe leden 

Alphons heeft een technische cursus avond gegeven die prima is gevallen. Er is 
belangstelling voor een vervolg  
De secretaris maakt de nieuwe leden wegwijs in de club. 
 
 

9. Beheer + Gebruik bezittingen FK Beeldhoek 
Zie 7a technische commissie 
         
10. Rondvraag  

Ted vraagt de commissie fotoweekend meer info op te sturen om aandacht te genereren.  
 
Rob kondigt hierop aan dat het komende fotoweekend in Trier plaats zal vinden. 
 

Peter spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter. 
 

Wil vraagt op de hoogte gebracht te worden van onderlinge foto acties die leden buiten de 
clubdagen ondernemen, dit in verband met zijn onregelmatige werktijden waardoor hij veel 
avonden mist. 
 

Mathy vraag de aanwezigen vooral veel eigen activiteiten op de website te plaatsen 

Rob vraagt of de contributie middels een mailtje of ticky onder de aandacht gebracht kan 
worden. 
 

Ben bedankt Kristel als stuwende kracht voor 13 jaar fotoweekend. 
 
Harry bedankt de scheidend voorzitter voor zijn inzet. 
 

11. Sluiting  
De vergadering wordt door de voorzitter om 22.35uur gesloten. 



Jaarverslag 2019 activiteiten Doe-commissie Fotokring Beeldhoek 
 
De eerste doe-avond van 2019 bestond op 24 januari uit de snelkookpan. Een beproefd recept wat 
ook in de voorgaande jaren populair was onder de leden. Daarom is dit blijvertje ook dit jaar weer in 
het programma opgenomen. 
 
In februari heeft Sharon invulling gegeven aan de maandelijkse doe-avond met de light-box. De 
deelnemende leden werden uitgedaagd zelf een light-box te maken aan de hand van de aanwijzingen 
van Sharon. Met verschillende lichtbronnen en lichtopstellingen zijn de foto’s in de light-box 
gemaakt. Dit leverde mooie maar ook verrassende resultaten op. 
 
Tijdens de doe-avond van maart hebben we de theorie uit het Fotografiecafé van Johan Huizing in 
praktijk gebracht. Iedereen weer naar buiten en gewapend met het flitshuis op jacht naar de mooiste 
en beste foto’s. Uiteraard ging dit ook weer gepaard met veel plezier. 
 
Tijdens de verschoven clubavond van april hebben we genoten van een lezing over het leven en 
werken van Erwin Olaf. Verzorgd door John Lommen, mentor van de Fotobond. 
Behalve van de eigen leden was er ook redelijke belangstelling van buitenaf. 
 
Tijdens de doe-avond van mei hebben we een nieuw fenomeen geïntroduceerd. Whatsappstress! 
Gebruikmakend van de moderne communicatiemogelijkheden zijn de leden er op uit gestuurd om in 
opdracht foto’s te maken op basis van een enkel woord. 
De resultaten van deze avond zijn aan bod gekomen op de bespreekavond van juni. 
 
In mei hebben we op een geschikte zaterdag de jaarlijkse citytrip gemaakt. Dit jaar zijn we met een 
grote groep per trein afgereisd naar Utrecht. Een prachtige stad om te fotograferen en om, zo bleek, 
met zijn allen een dag plezier te hebben. 
Aan de reacties van de deelnemers gemeten was deze dag een echt succes. 
 
En dan is het twee maanden zomerreces. 
 
September heeft nog steeds mooie avonden om er op uit te gaan. Dat hebben we dan ook gedaan en 
wel met vuursterretjes. In spontaan ontstane groepjes worden met name in het park allerlei 
experimenten en experimentjes uitgevoerd met de sterretjes. Tekeningen met licht, schrijven met 
licht. Veel experimenteren ook over hoe kan ik dat vangen met de camera. De avond heeft wederom 
bijgedragen aan de interactie tussen de leden en uitwisselingen van kennis en technieken. 
 
Op 11 oktober vond het tweede Fotografiecafé van 2019 plaats. Dit keer besteeg Marcel Hakvoort 
het podium in zijn hoedanigheid als concertfotograaf en huisfotograaf van Rowwen Hèze. Met veel 
foto’s heeft Marcel ons en onze gasten deelgenoot gemaakt van zijn activiteiten. 
 
Op zondag 3 november hebben enkele leden van de Fotokring deelgenomen aan een expositie bij 
Groenrijk Geldrop. Een en ander op initiatief van de eigenaar van Groenrijk. Veel niet-exposerende 
leden hebben een bezoekje gebracht aan deze middag. Al met al was het een heel gezellige middag 
die met weinig inspanningen opgezet is.  
Dat heeft er toe geleid dat er binnen de doe-commissie wordt nagedacht over soortgelijke 
activiteiten op eigen initiatief. 
 
De doe-activiteit van november stond in het teken van portretfotografie. Na een korte inleiding zijn 
de deelnemende leden aan de slag gegaan op twee sets om van elkaar en van de meegekomen 
modellen foto’s te maken. Hierbij is volop geëxperimenteerd met licht en lichtopstellingen. Ook het 
regisseren van de modellen werd in de praktijk gebracht. Gezien de reacties van zowel de leden als 
de modellen een geslaagde avond. 



Overzicht bezittingen Beeldhoek 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Totaaloverzicht

Voorwerp Merk Type Aantal Locatie opslag Nieuwwaarde
Gebruiks 
aanwijzing
    j/n

Bestand

Beamer in koffer 1 De Grutter n
Laptop De Grutter n
Projectiescherm 1 De Grutter n
Flitsinstallatie R. v. Dijk n
Reservelampjes Verlichting Tentoonstellingswanden 75 P. Stevens 600,00€            nvt
TV in koffer P.Stevens 2000? n
Foto/wissel-lijsten (40x50 cm) in kist ? R. Fritsen n
Kisten ? R. Fritsen n
Tentoonstellingswanden Met klemmen en pootjes R. Fritsen 6.000,00€        n
Verlichting Tentoonstellingswanden R. Fritsen 2.400,00€        n
Jubileumboeken + Archief T.vd. Meulenhof n

Presentatie bord Printjes/Lijsten 1 Samenstellen n

Voorwerp Merk Type Aantal Locatie opslag
Nieuwwaarde 

per stuk
Aktiviteit

Gebruiks 
aanwijzing

    j/n
Bestand

Borden 30 R. Fritsen Vervoer
Klemmen "+/-60 R. Fritsen Plaatsen
Poten 60 R. Fritsen Plaatsen
Verlichtingsrails 30 R. Fritsen 80,00€              Pl/aansl
Lamphouders 75 R. Fritsen Pl/aansl
Lampen 75 P.Stevens
Voedingen 15 R. Fritsen Pl/aansl
Verlengsnoeren 2 R. Fritsen Pl/aansl
Opbergkist 1 R. Fritsen Inladen
Ophang beugels lijsten Plaatsen

INVENTARISATIELIJST Tentoostellingsborden  FK BEELDHOEK



 
 
 
 

 

2020 Kalender Fotoclub Beeldhoek
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 vakantie

4 5 6 7 8 9 10 Weekend/feestdag
11 12 13 14 15 16 17 foto bespreken
18 19 20 21 22 23 24 doe avond
25 26 27 28 29 30 31 jaarvergadering

foto weekend
Doe-Zaterdag
Citytrip
Fotografiecafé

September 2020 Oktober 2020 November 2020 December 2020

januari 2021

April 2020Januari 2020 Februari 2020 Maart 2020

Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Augustus 2020


