
 
 

Verslag  jaarvergadering  2018 

 
Plaats:                          Clublokaal De Grutter 
Datum:                         Donderdag  11 januari  2018 
Voorzitter:                   Ben Roze 
Penningmeester:        Peter Stevens 
Secretaris / Notulist: Ted van de Meulenhof 

________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: Frans v. den Boomen, Wilfred Bouw, Ton v. Bussel, Sharon Dielissen, René  

v. Dijk, Jef Dirkx, Kristel Flach, Rob Fritsen, Mathy Heijmans, Huub Janssen, Harry Keijsers, 

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

Alphons de Visscher, Frits Vossen, Jo v. der Wielen    

Afgemeld: Harald Harms 

Afwezig: Patrick v. Veghel  

 

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  2017 
      Punt 10. Rondvraag Ted van de Meulenhof. Van het opstellen van een lijst met       
      materialen die de Fotokring in eigen bezit heeft is in 2017 niets terecht gekomen.  
      Hij  belooft dit in 2018 alsnog te gaan doen. 
      Het verslag wordt verder vastgesteld en aangenomen. 
      
4.  Financiële zaken 2017 
      De penningmeester licht de jaarrekening 2017 toe. 
      Een klein verschil in de jaarbalans wordt verklaard en toegelicht. 
      De contributie voor het jaar 2018 blijft ongewijzigd (€60,00) ondanks de vooruitzichten 
      dat de kosten voor het beheer en onderhoud van onze website aanzienlijk hoger zullen  
      gaan uitvallen. Bij agendapunt 5 wordt hier verder op ingegaan. 
      De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Kristel Flach en René van Dijk en zij hebben  
      geen onrechtmatigheden geconstateerd. In 2019 zal de kascontrole worden uitgevoerd  
      door René van Dijk en Henk Krijnen.  
 
 



     Ledenbestand. Dit jaar is afscheid genomen van Janet de Graaf en Michiel Schmeitz en  
     telt de club nu 22 leden. 
     We hebben ons als Fotoclub ingeschreven voor de Plus-actie die 22 januari a.s. van start  
     gaat. Tot en met zaterdag 14 april ontvangen klanten bij Plus Erik Gorissen bij elke €5,-    
     aan boodschappen een sponsorzegel. De zegels kunnen op een spaarkaart worden  
     geplakt en de klant mag bepalen aan welke deelnemende vereniging de spaarkaart  
     toekomt. Aan het einde van de sponsoractie wordt het gespaarde bedrag aan de  
     deelnemende verenigingen uitgekeerd. Een oproep aan alle leden om zoveel mogelijk  
     familieleden en kennissen aan te sporen de zegels aan de Fotoclub toe te kennen.  
     Lever volle spaarkaarten in bij een van de bestuursleden of neem ze mee naar de  
     clubavond. 
     Jef Dirkx gaat uitzoeken wat bij Rabobank mogelijk is wat betreft sponsoracties. 
 
5. Website FK Beeldhoek 
     Eind 2017 heeft Michiel Schmeitz zijn clublidmaatschap opgezegd en ook aangegeven   
     te stoppen met het onderhoud en beheer van onze website. 
     Er is contact gelegd met Maarten Schmeitz om een aantal taken van Michiel over te  
     nemen. Peter Stevens en Michel Schmeitz beheren de website aan de voorzijde. Zij  
     hebben de website inmiddels voor het grootste gedeelte weer helemaal up to date   
     gemaakt. De overige leden kunnen hun tekst kwijt in de blogs. 
     Wel wordt er nog opgemerkt dat de koppeling website-Facebook-Twitter momenteel niet  
     functioneert.  
     De jaarlijks verschuldigde kosten aan Maarten Schmeitz vallen beduidend hoger uit dan  
     wat in eerste instantie werd verwacht. We gaan met Maarten voor minimaal 6  
     maanden in zee en evalueren over een aantal maanden. Verder gaan we een  
     (onzichtbare) teller op de website plaatsen om het aantal bezoekers van onze website bij  
     te houden.  
     Sponsoring aan onze club zou de gestegen kosten van de website kunnen compenseren.  
     Alphons de Visscher(tevens aanspreekpunt), Mathy Heijmans, René van Dijk en Will    
     Verbeten gaan hiervoor hun handen uit de mouwen steken.  
      
6. Samenstelling diverse commissies en zittingstermijnen bestuur 
     De samenstelling van de meeste commissies blijft voor het jaar 2018 ongewijzigd. 
     Sharon Dielissen meldt zich aan om in te stappen bij de commissie Doe-avond. 
     Ton van Bussel geeft aan dat 2108 zijn laatste jaar wordt als lid en aanspreekpunt van de   
     commissie Bondswedstrijd. Huub Janssen neemt in 2019 het stokje van Ton over.  
     Ben Roze gaat nog twee jaar door als voorzitter en voor Ted van de Meulenhof wordt  
     2018 zijn laatste jaar als secretaris. 
     Voor Peter Stevens zit de taak van penningmeester er na zeven jaren op. Hij wordt door  
     de voorzitter bedankt voor zijn trouwe inzet en krijgt onder applaus van de aanwezige  
     leden een extra biertje aangeboden. Mathy Heijmans is onze nieuwe penningmeester.   
      
7. Voorstel data en aantal clubavonden seizoen 2018  
     De voorgestelde datums worden goedgekeurd. 
 
 8. Fotokring Beeldhoek 2025 
     Alphons de Visscher licht namens de Doe-commissie  de activiteiten van 2017 toe:   



     De commissie had weer gezorgd voor een interessant en gevarieerd programma zowel  
     binnen- als buiten de deur. Ook het uitstapje naar Antwerpen  was goed bevallen. De  
     avondactiviteit naar Strijp-S, die door de slechte weersomstandigheden niet door kon  
     gaan, werd in ons clubhuis De Grutter  vervangen door o.a. een nuttig discussiegesprek  
     over de toekomstige doe-activiteiten. (Het volledige verslag is als bijlage toegevoegd). 
     Voor het jaar 2018 zijn de Doe-avonden grotendeels ingevuld.     
     Peter Stevens geeft namens de commissie Foto-bespreken aan dat ze bij het foto- 
     bespreken meer ‘schwung’ willen gaan geven aan het leiden en loodsen van de  
     bespreekavonden. Ze verwachten van de leden een ingezonden foto waar de maker 
     min of meer zijn hart en ziel in heeft gestoken. Dus niet zomaar een foto insturen omdat  
     je vindt dat jij ook maar eens aan de beurt bent. Ook het respectvol leveren van  
     (positieve) kritiek op een ingezonden foto krijgt wederom de aandacht.  
     Het foto-weekend in Friesland was wederom zeer geslaagd. In een ongedwongen sfeer  
     kon iedereen zich focussen op het maken van foto’s afgewisseld met het pikken van een  
     terrasje. Mathy Heijmans licht namens de commissie Foto-weekend verder toe dat: voor  
     het vinden van een geschikte locatie het van groot belang is dat, wanneer je je opgeeft  
     voor het Foto-weekend, dit definitief is. Ook in verband met een eerlijke verdeling van de  
     kosten die daaraan zijn verbonden. Het Foto-weekend in 2018 valt in het weekend van 
     28-, 29- en 30 september. 
     Namens de commissie Bondswedstrijd geeft Ton van Bussel aan: 
     De deelname aan de Bondswedstrijd is een bespreekpunt. We hebben destijds  
     besloten dat de 10 geselecteerde foto’s voor de inzending, beloond worden met een  
     afdruk betaald door de club wat meteen ook de hoogste kostenpost van het jaar  
     betekende.  
     Alternatief: Door het jaar heen worden maandelijks de 2 (beste) foto’s die op  
     de foto-bespreekavonden zijn ingezonden geselecteerd. 
     Daaruit kiest de commissie Selectie Bonds-wedstrijd  uiteindelijk 10 foto’s die zullen 
     worden ingezonden. De club betaalt, als beloning, een keurige afdruk met passe-partout 
     voor de 3 beste foto’s. De makers van de 7 overige foto’s dienen, na akkoord te zijn  
     gegaan met de uitverkiezing,  zelf zorg te dragen voor  een afdruk. 
     Ton informeert z.s.m. de leden via de mail over de inleverdata van de komende  
     Bonds- wedstrijd.  
     Deelname eventueel via de lokale media onder de aandacht brengen. 
     Foto-tentoonstelling: De organisatie vraagt veel inzet van onze leden. Het voorstel is om  
     dit om de 5- of 10 jaar te organiseren. 2020 (45-jarig bestaan) of 2025 (50-jarig bestaan) 
     Onderwerp kan het nieuwe gemeenschapshuis van Asten zijn. Foto-reportages van de  
     huidige gebouwen die waarschijnlijk worden afgebroken. Foto-reportage van de nieuwe  
     locatie (onder voorbehoud) het Patersklooster. Harry Keijsers neemt contact op met  
     pater van Langen van het klooster voor toestemming voor het maken van foto’s. 
  
9. Rondvraag 
     Rob Fritsen:  
     Rob oppert het idee om klanten te werven door affiches te verspreiden. Iedereen juicht  
     dit idee toe. Rob stelt voor om direct een commissie PR hiervoor op te richten.  Het    
     bestuur en aanwezige leden gaan hiermee akkoord.  
     Rob stelt zich meteen beschikbaar en zal aan de slag gaan.  
 



   
      Jef Dirkx: 
      Jef vraagt of het mentorschap voor nieuwe leden gehandhaafd blijft. Het bestuur geeft     
      aan dat dit het geval is en ook nog steeds gebeurt. 
 
      Frans van de Boomen: 
      Frans geeft aan dat de gebruikte ruimte voor de vergadering verre van ideaal was. 
      (smalle lange vergadertafel). Het bestuur beaamt dit. Omdat ons vaste clublokaal deze  
      avond bezet was zijn we moeten uitwijken. Het bestuur gaat er vanuit dat het eenmalig  
      was. 
 
      Kristel Flach:  
      Kristel stelt voor om namens de club Koosje Hoendervangers een condoleance  te sturen  
      in verband met haar onlangs overleden zoon. Ted van de Meulenhof zal namens de club 
      een kaart sturen. 
      Verder informeert Kristel de overige leden over haar gezondheid. Chronische klachten  
      spelen haar regelmatig parten.  
 
10. Sluiting.  
       De voorzitter sluit de vergadering.         


