
 
 

Verslag  jaarvergadering  2016 

 
Plaats:                    Creatief Centrum “In de Brouwerij”. 
Datum:                   Donderdag  7 januari  2016 
Voorzitter:             Ben Roze 
Penningmeester:  Peter Stevens 
Notulist:                 Ted van de Meulenhof 

________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: T. v. Busssel, Kristel Flach, M. Heijmans, H. Keijsers, H. Krijnen, 

T. v.d. Meulenhof, B. Roze, Michel Schmeitz, P. Stevens, P. v. Veghel, F. Vossen, 

H. Wasmus, J. v. der Wielen, F. v. den Boomen, W. Bouw, R. v. Dijk, M. v. der Els, 

H. Janssen, P. v. Rijt en W. Verbeten,    

 

Afgemeld: Michiel Schmeitz, H. Harms, A. de Visscher (komt later), R. Fritsen 

 

Afwezig: J. Dirkx  

 

1.  Opening  
      De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Daarop aansluitend wordt        
      Piet van Rijt in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap van de fotoclub en  
      daar hoorde natuurlijk een fles wijn bij. 
 
2.  Vaststellen  agenda  
      De agenda wordt akkoord bevonden. 
 
3.  Vaststellen van het verslag  jaarvergadering  2015 
      Punt 3. Over “het coachen van nieuwe leden”, wordt opgemerkt dat    
      dit ook  in 2015 niet naar wens is verlopen en dat dit wederom de nodige aandacht   
      verdient. 
      Het verslag wordt vastgesteld en aangenomen. 
      
4.  Financiële zaken 2015 
      De penningmeester licht de jaarrekening 2015 toe. 
      Om de begroting voor 2016 met een positief resultaat af te ronden, stelt de penning-  
      meester voor, de contributie voor het jaar 2016 met € 10,00 te verhogen naar € 60,00. 
      De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
      De kascommissie bestond dit jaar uit Mathy Heijmans en Wilfred Bouw en zij hebben bij  
 



     de kascontrole geen onrechtmatigheden geconstateerd. 
     In 2017 zal de kascontrole worden uitgevoerd door Wilfred Bouw en Kristel Flach.  
     
     Ledenbestand 
     Dit jaar is er afscheid genomen van de leden; Ramon van Hoek, Anita van Raaij, Bob  
     Bloemers, Nico Vogels, Peter Maas, Linda Maas en is Ad van Gerwen ons ontvallen. 
     Met de komst van de leden Huub Janssen en Frans van den Boomen telt de club nu  
     25 leden. 
  
5. Samenstelling diverse commissies en bestuur 
     De Jubileumcommissie en de samenstellers van het Jubileumboek worden bedankt voor  
     hun uitstekend geleverd werk en inspanningen. 
     De Commissie Foto-bespreken blijft ongewijzigd. In 2015 is er niemand op scholing  
     geweest voor het foto-bespreken. Michel Schmeitz gaat uitzoeken wat het aanbod hier- 
     voor in 2016 is. Huub Janssen en Hans Wasmus stellen zich voor deze scholing 
     beschikbaar. 
     Ton van Bussel stopt als lid en aanspreekpunt van de Commissie Doe-avond. Huub  
     Janssen gaat hem als lid vervangen. Het nieuwe aanspreekpunt wordt Alphons de  
     Visscher.  
     Alles omtrent de jaarlijkse wedstrijden blijft in handen van Ton. 
     De selectiecommissie voor de Bondswedstrijd voor 2016 bestaat uit; 
     Frits Vossen, Will Verbeten en Kristel Flach. 
     De samenstelling van de Commissie  Foto-weekend blijft ongewijzigd. 
 
     Zoals in het jaarverslag van 2015 al was vermeld, wordt in 2016 gestart met de  
     zittingstermijnen van de bestuursleden. 
     Dit houdt voor Ben in dat in januari 2017 hij drie jaar voorzitter is en dat hij dan  voor een  
     tweede termijn kan gaan.  
     Peter heeft er in januari 2017 in ieder geval twee termijnen als penningmeester opzitten  
     en  zal er dus voor een nieuwe penningmeester moeten worden gekozen. 
     Ted heeft dit jaar het eerste termijn bereikt als secretaris  en gaat met instemming van  
     de aanwezige leden voor zijn tweede termijn. 
  
           
6. Toekomst Fotokring 
     Er wordt een denktank gevormd die gaat uitzoeken wat nodig is om van de fotoclub 
     een vereniging te maken.     
     Deze groep bestaat uit; Mathy Heijmans, Ben Roze, René van Dijk en Patrick  
     van Veghel (tevens aanspreekpunt).   
 
7. Data seizoen 2016  
     De voorgestelde datums worden goedgekeurd. 
     
     Ton van Bussel licht de diverse landelijke wedstrijden toe. 
     Aanvullende informatie hierover volgt via de mail. 
      
 



 
 
 8. Invulling doe-avonden 
     Om ideeën voor de doe-avonden te verzamelen is in 2015 onder de leden een  enquête    
     afgenomen. De Doe-Commissie gaat uit die verzamelde ideeën een selectie maken.   
     We worden binnenkort geïnformeerd.  
 
 9. Website FK Beeldhoek 
      Het onderhouden van de website is in 2015 door Michiel Schmeitz overgedragen aan  
      Linda Maas en Harald Harms.  
      Linda is inmiddels geen lid meer en Harald heeft er eigenlijk, i.v.m. zijn pas opgericht  
      eigen bedrijf, geen tijd meer voor.   
      Frits Vossen en Michel Schmeitz gaan bekijken wat zij voor het beheren van de website  
      kunnen betekenen. 
      Ze nemen hiervoor ook contact op met Michiel en Harald. 
 
 
10. Rondvraag 
       Henk Krijnen:  
       Henk vraagt of we als doe-activiteit met “Een Rode Draad” kunnen gaan werken.  
       De Doe-Commissie neemt dit in beraad.  
 
       Will Verbeten:  
       Will vraagt of er extra aandacht kan worden besteed aan tentoonstellingen zoals bijv.  
       World Press Photo? 
       De voorzitter antwoordt dat dit misschien iets is voor de Commissie Foto-bespreken om  
       er tijdens één van de foto-bespreekavonden aandacht aan te besteden. 
       Verder biedt Will  het boekje ”Ik zie ik zie wat jij niet ziet” aan om onder te leden te laten  
       rouleren. 
 
       Piet van Rijt: 
       Piet vraagt zich af of er de mogelijkheid is dat de doeken, die aan het hek bij het pand  
       Anneke de Bruijn hebben gehangen, aan het hek van Thijssen Sport aan de Emmastraat  
       kunnen  worden opgehangen. 
       De voorzitter en Mathy Heijmans gaan een poging wagen en nemen binnenkort contact  
       op met Jack Thijssen. 
   
       Kristel Flach:    
       Kristel vraagt namens Harald Harms wat de Fotokring van het idee vindt om jongere  
       leden te werven. 
       De voorzitter antwoordt dat uitbreiding van het ledenaantal, denk aan meer dan  
       30 leden,  consequenties kan hebben voor de ruimte die we in “In de Brouwerij” ter  
       beschikking hebben. De vraag wordt echter wel meegenomen in het onderzoek naar de  
       toekomstplannen van de Fotoclub. 
       Verder vraagt Kristel namens Harald of  een grotere monitor kan worden  
       aangeschaft. De voorzitter licht toe dat daar op het moment geen geld voor is. 
       Huub Janssen gaat wel uitzoeken wat een groter formaat monitor kost. 



       Er wordt door een aantal aanwezige leden ook nog het idee geopperd om voor een       
       eventuele aanschaf een extra bijdrage van de leden te vragen.  
       Uiteraard vraagt dit voorstel dan wel om instemming van alle leden. 
         
       Frans van den Boomen: 
       Frans stelt een aantal fotoboeken ter beschikking die bijvoorbeeld in ons clublokaal  
       kunnen worden opgeslagen. Alle aanwezigen juichen dit initiatief toe. 
       Verder stelt Frans de vraag of er aan de agenda van de jaarvergadering als agendapunt  
       “doelstellingen” kan worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de foto’s  
       van de clubleden verbeteren. 
       Het antwoord van het bestuur is dat ieder individueel lid zijn eigen doelstellingen  
       bepaalt, hetgeen tijdens de foto-bespreekavonden is terug te zien en door het lid kan  
       worden toegelicht. 
 
       Huub Janssen: 
       Huub maakt van de gelegenheid gebruik om mede te delen dat hij het bij de club erg  
       naar zijn zin heeft. 
         
       Harry Keijsers: 
       Harry wil nog een keer benadrukken dat het jubileumjaar vooral door de inzet van alle  
       leden tot zo’n groot succes heeft geleid. 
 
       Ben Roze:  
       Ben heeft samen met Piet foto’s uit de erfenis van Ad van Gerwen geselecteerd.  
       Geïnteresseerden mogen uitzoeken. Wat overblijft gaat naar Een Aarde. 
   
12. Sluiting.  
       De voorzitter sluit de vergadering.         


