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Voorzitter:                   Ben Roze 
Penningmeester:        Peter Stevens 
Secretaris / Notulist: Ted van de Meulenhof 

________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: Frans v. den Boomen, Wilfred Bouw, Ton v. Bussel, René v. Dijk, Jef Dirkx, 

Kristel Flach, Rob Fritsen, Harald Harms, Mathy Heijmans, Huub Janssen, Harry Keijsers, 

Henk Krijnen, Ted v.d. Meulenhof, Ben Roze, Michel Schmeitz, Peter Stevens, Patrick v. 

Veghel, Will Verbeten, Alphons de Visscher, Frits Vossen en Jo van der Wielen. 

Afgemeld: Janet de Graaf 

Afwezig: Michiel Schmeitz 

 

 1. Opening  
      De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 
 2. Vaststellen  agenda  
      De agenda wordt akkoord bevonden. 
 
 3. Vaststellen van het verslag  jaarvergadering  2016 
     Het verslag wordt vastgesteld en aangenomen. 
      
 4. Financiële zaken 2016 
     De penningmeester licht de jaarrekening 2016 toe. 
     De begroting voor 2017 kan met een positief resultaat worden afgerond waardoor de  
     contributie van € 60,00 ook in 2017 kan worden gehandhaafd. 
     De kascommissie bestond dit jaar uit Kristel Flach en Wilfred Bouw en zij hebben bij  
     de kascontrole geen onrechtmatigheden geconstateerd. 
     In 2018 zal de kascontrole worden uitgevoerd door Kristel Flach en Patrick van Veghel.  
     
     Ledenbestand 
     Dit jaar is afscheid genomen van de leden; Martien van der Els, Piet van Rijt en Hans 
     Wasmus. 
     Met de komst van Janet de Graaf telt de club nu 23 leden. 
  
  



  5.  Samenstelling diverse commissies en zittingstermijnen bestuur 
       Organisatie expositie? 
       De Commissie Foto-bespreken blijft in 2017 ongewijzigd.  
       Michel Schmeitz volgt momenteel een scholing voor het foto-bespreken. 
       In de Commissie Doe-avond komt René van Dijk in de plaats van Hans Wasmus  en wordt  
       Huub Janssen vervangen door Frits Vossen.  
       Alles omtrent de jaarlijkse Bondswedstrijd blijft in handen van Ton van Bussel. 
       De Selectiecommissie voor de Bondswedstrijd wordt voor 2017 uitgebreid in de persoon   
       van Harald Harms. 
       De samenstelling van de Commissie  Foto-weekend blijft ongewijzigd. 
      
       Met instemming van de aanwezige leden begint Ben Roze aan zijn tweede termijn als     
       voorzitter. Peter Stevens plakt er als penningmeester nog één jaartje aan vast en draagt  
       in 2018 het stokje over aan Mathy Heijmans.  
 
       Omdat we in 2017 ook moeten uitzien naar een andere locatie voor onze clubavonden,   
       wordt het eventueel organiseren van een club-expositie doorgeschoven naar 2018.   
               
  6. Toekomst Fotokring 
       a. De leden hebben vooraf het Concept Huishoudelijk Reglement ontvangen. 
       Een meerderheid van de aanwezige leden gaat akkoord met het voorstel waardoor 
       de commissie het plan verder kan gaan uitwerken om van Fotokring Beeldhoek een 
       vereniging te maken. 
       b. “In de Brouwerij” krijgt medio september 2017 een andere bestemming waardoor  
       we daar niet meer terecht kunnen voor de clubavonden.  
       De zolderruimte van “De Grutter” is een mogelijkheid om naar toe te verhuizen. Rob   
       Fritsen draagt als alternatief de vergaderruimte van Sterrenwacht Jan Paagman aan. 
       Deze ruimte is zelfs reeds voorzien van een beamer. Rob regelt een afspraak met het   
       bestuur van Jan Paagman  voor o.a. een bezichtiging van die ruimte.      
 
  7. Data clubavonden 2017  
       De jaarvergadering 2018 wordt donderdag 11 januari in plaats van 4 januari. 
       Kristel merkt op dat wanneer we naar de “De Grutter” mochten verhuizen, we op 
       2 maart rekening dienen te houden met de nasleep van Carnaval. 
       De andere voorgestelde data worden goedgekeurd. 
     
  8. Website FK Beeldhoek 
       De beheerders van onze, overigens prima ogende, website  gaan onderzoeken of het  
       interessant is om bedrijven op de site te laten adverteren en op die manier inkomsten  
       voor de Fotoclub te kunnen genereren.  
       Verder zal bij het contactformulier een kader worden aangemaakt waar de afzender zijn  
       e-mailadres dient achter te laten. 
       Ook zal de werking van de links naar o.a. Twitter worden nagelopen. 
 
 
 
 



  9. Bereikte resultaten 
      a. Wedstrijden. Ton van Bussel licht toe: Met de Bondswedstrijd zijn we net als het jaar  
      daarvoor in de middenmoot geëindigd. Er is verder niet de intentie om met extra   
      aandacht de komende jaren een hogere eindklassering te behalen. Wel zal er naar  
      worden gestreefd om echt de beste foto’s van de leden te selecteren. Tijdens alle foto- 
      bespreekavonden zal dit extra onder de aandacht worden gebracht. 
      De Bondswedstrijd is de enige wedstrijd waaraan we in clubverband deelnemen.  
      Over deelname aan individuele wedstrijden kan men o.a. op de website van de Fotobond     
      genoeg info vinden. 
      Overigens kan men uiterlijk 26 januari a.s. 2 foto’s aanleveren voor de Bondswedstrijd  
      2017. 
      b. Recapitulatie en evaluatie vanuit de diverse commissies. Alphons de Visscher licht  
      namens de Doe-commissie toe: Uiteindelijk heeft niet iedereen foto’s aangeleverd voor   
      de  jaarkalender waardoor dit project als niet-geslaagd kan worden beschouwd. 
      De wel aangeleverde foto’s zullen op één van de clubavonden alsnog worden getoond.  
      De Doe-activiteit “dagje Rotterdam” mag als zéér geslaagd worden beschouwd en gaat  
      dan ook in 2017 een vervolg krijgen.  
      Ook de andere doe-avonden van 2016 passeren nog een keer de revue zoals de  
      presentaties van onze leden Hans Wasmus en Harald Harms. 
      Dit jaar zal er ook weer een Rode Draad worden georganiseerd. 
      Peter Stevens licht namens de Commissie foto-bespreken toe: Afgelopen jaar is het  
      leveren van (positieve) kritiek niet altijd op een respectvolle manier gewaardeerd. De  
      inleiders van de foto-bespreekavonden hebben de intentie om hierin dit jaar een meer  
      bepalende en sturende rol te gaan spelen en zo de avond in goede banen te leiden. 
      Verder zullen op de avond telkens maximaal 20 foto’s aan bod komen en zal elke foto 
      in ongeveer 5 minuten worden besproken. Ook zal er standaard halverwege de avond  
      een korte pauze worden ingelast.  
      Mathy Heijmans licht het Foto-weekend toe: Kort samengevat, het was een prima  
      weekend we hadden een prachtige locatie en prachtig weer. 
      Een kanttekening: wanneer men toezegt om mee te gaan op weekend, wil de  
      organisatie er van uitgaan dat dat dan ook definitief is. Dit in verband met het reserveren  
      van een passende locatie. 
 
 
10. Rondvraag 
      Ted van de Meulenhof:  
      Wil een lijst op gaan stellen van de materialen die de Fotokring in eigen bezit heeft.  
      (Denk aan fotolijsten, flitsinstallatie, etc.) 
      Het geeft dan voor de leden een duidelijk overzicht van wat beschikbaar is om te lenen.   
 
      Will Verbeten: 
      De gemiddelde leeftijd van de clubleden is 58 jaar. Is er de intentie om jongere leden te  
      werven? De voorzitter geeft aan dat dat niet het geval is.  
 
      Harald Harms: 
      Heeft wederom het verzoek om te onderzoeken of voor het foto-bespreken een groter  
      scherm kan worden aangeschaft. De voorzitter geeft aan om eerst af te wachten wat  



      onze nieuwe locatie wordt en wat daar dan eventueel al aan apparatuur beschikbaar is of   
      dient te worden aangeschaft.                                       
        
      Jef Dirkx: 
      Vraagt aan zijn collega-leden om tips over de aanschaf van nieuwe apparatuur.     
      Jef denkt zelf aan een systeemcamera. O.a. Huub Janssen gaat hem voorzien van  
      advies. Dit houdt ook in dat Jef zijn huidige apparatuur te koop is. 
         
11. Sluiting.  
      De voorzitter sluit de vergadering.         


