
 
 

Verslag  jaarvergadering  2019 

 
Plaats:                          Clublokaal De Grutter 
Datum:                         Donderdag  10 januari  2019 
Voorzitter:                   Ben Roze 
Penningmeester:        Mathy Heijmans 
Secretaris / Notulist: Ted van de Meulenhof 

________________________________________________________________ 
 

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

v. Dijk, Jef Dirkx, Joop v. Doorn, Kristel Flach, Cor Fransen, Rob Fritsen, Mathy Heijmans, 

Huub Janssen, Coby Joosten, Harry Keijsers, Henk Krijnen, Heleen Lauwers-Hurkens, Ted 

v.d. Meulenhof, Pieter Nuij, Petra Renders, Ben Roze, Peter Stevens, Will Verbeten, Doortje 

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

Afwezig: Harald Harms 

 

 

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  2018 
Jef Dirkx merkt op dat er bij punt 6. een fout jaartal staat vermeld. 2108 moet   
2018 zijn. Dit wordt en is inmiddels aangepast. 
Het verslag wordt verder vastgesteld en aangenomen. 
      
4.  Financiële zaken 2018 
De penningmeester licht de jaarrekening 2018 toe. 
In de presentatie wordt duidelijk gemaakt dat er geld gereserveerd dient te worden voor        
eventuele vervanging van apparatuur en onderhoud van de huidige eigendommen van FK    
Beeldhoek. En omdat ook, met ingang van 1 januari 2019, de contributie aan de Fotobond is 
verhoogd met 25%, wordt door het bestuur het voorstel gedaan de contributie van FK 
Beeldhoek te verhogen van € 60,00 naar €75,00. 
Alle aanwezigen stemmen met deze verhoging in.        
De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Henk Krijnen en René van Dijk en zij hebben  
geen onrechtmatigheden geconstateerd. In 2019 zal de kascontrole worden uitgevoerd  
door Alphons de Visscher en Jef Dirkx.  



 
Ledenbestand. Dit jaar is afscheid genomen van Patrick van Veghel, Michel Schmeitz en 
Johan van Schaijk. Daarentegen hebben we 7 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Met de komst van Joop van Doorn, Cor Fransen, Coby Joosten, Heleen Lauwers-Hurkens, 
Pieter Nuij, Petra Renders en Doortje Vervoordeldonk, telt onze club nu 27 leden. 
Tevens wordt besloten om het aantal leden van de fotoclub uit maximaal 30 leden te laten 
bestaan. 
 
5.  Website FK Beeldhoek 
Door het wegvallen van Michel Schmeitz heeft Peter Stevens het afgelopen jaar de website 
in zijn eentje beheerd. Voor de 1e helft van 2018 is niettemin, naast hostingskosten voor 
beheer €150 betaald (zie nota). Voor het uitvoeren van updates en onderhoud heeft Peter 
echter geen hulp van Maarten Schmeitz nodig gehad. Dit heeft een kostenbesparing van 
ongeveer € 300,00 opgeleverd. Voor de hosting van de website dient jaarlijks een vast 
bedrag te worden betaald. Het is de penningmeester niet bekend of er nog een rekening 
komt voor het 2e half jaar. Hij heeft hier wel rekening mee gehouden in het 
onkostenoverzicht en de jaarrekening. 
Voor dit jaar heeft Peter met Maarten afgesproken om de samenwerking op deze manier 
voort te zetten. Dus alleen indien nodig zal Maarten tegen eenmalige kosten worden 
ingeschakeld. Uiteraard zijn alle aanwezige leden hier content mee. 
Mathy Heijmans licht toe dat hij gezien de verwachting van te hoge structurele kosten, naar 
een alternatief gekeken heeft. De website zou gemakkelijk tegen lagere kosten op een ander 
platform kunnen worden beheerd. Als voorbeeld noemt hij Google Sites en Adobe Behance. 
Mathy dit jaar Peter assisteren met het beheer en onderhoud van onze website. 
    
6. Samenstelling diverse commissies en zittingstermijnen bestuur 
Voor Ted van de Meulenhof zitten de 2 termijnen van drie jaar als secretaris erop. Alphons 
de Visscher en Pieter Nuij hebben zich kandidaat gesteld om Ted op te volgen. Er wordt 
gestemd en Pieter Nuij krijgt van de aanwezige leden de meeste stemmen en is dus onze 
nieuwe secretaris.     
Binnen de diverse Commissies zijn ook een aantal mutaties te noteren; 
Mathy Heijmans stopt bij de Doe-Commissie. Zijn plaats wordt niet ingevuld zodat deze 
commissie uit 4 personen gaat bestaan. 
Binnen de Commissie Foto-bespreken wordt Michel Schmeitz vervangen door Mathy 
Heijmans en Ted van de Meulenhof. 
Huub Janssen heeft de taak van Ton van Bussel overgenomen als coördinator voor deelname 
aan de Bondswedstrijd. Ook is Huub het aanspreekpunt van de Commissie Selectie 
Bondswedstrijd. 
In de Commissie Foto-weekend is Mathy Heijmans vervangen door Wilfred Bouw. Kristel 
Flach is het nieuwe aanspreekpunt. Rob Fritsen biedt zich aan om mee te zoeken naar een 
geschikte en betaalbare locatie voor het Foto-weekend 2019. 
De samenstelling van de Sponsor- en PR-Commissie blijft ongewijzigd. 
 
7. Fotokring Beeldhoek 2018-2019   
a. Evaluatie seizoen 2018 vanuit de commissies: 
Namens de Commissie Foto-bespreken licht Peter Stevens het afgelopen seizoen toe. Er is  
tijdens de foto-bespreekavonden op verschillende manieren getracht reacties bij de leden te 



ontlokken. De bespreekavond met inzendingen op papier is niet doorgegaan, door het 
ontbreken van een goede standaard met juiste verlichting. 
Huub Janssen reageert hier direct op en belooft een standaard te regelen. 
Verder werden de bespreekavonden zeer goed bezocht. 
Een aantal leden geeft aan dat er behoefte is om tijdens de foto-bespreekavonden de 
nadruk te leggen op de emotie die een ingezonden foto oproept. Daarentegen zijn er ook 
een aantal leden die behoefte hebben aan de techniek die werd gebruikt bij de 
totstandkoming van de ingezonden foto’s.  De Commissie Foto-bespreken zal ermee aan de 
slag gaan. 
Ondanks de geannuleerde citytrip naar Amsterdam, heeft de Doe-Commissie in het 
afgelopen jaar voor een zeer gevarieerd programma gezorgd. 
Namens de Doe-Commissie licht Alphons de Visscher verder toe dat met name de twee 
fotocafés zeer goed zijn ontvangen. 
Als nieuw aanspreekpunt van de Commissie Foto-weekend deelt Kristel Flach mee dat men 
voor een foto-weekend rekening moet houden met kosten die rond de € 120,- tot € 130,- 
per persoon liggen. Omdat de weekenden een aantal jaren in Nederland hebben 
plaatsgevonden, richt men zich dit jaar weer op België of Duitsland.  
Rob Fritsen biedt aan om mee te zoeken naar een geschikte en betaalbare locatie voor het 
Foto-weekend 2019. 
Afgelopen jaar heeft Rob Fritsen in zijn eentje de PR-commissie voor zijn rekening genomen. 
Mede door het verspreiden van de door Rob ontworpen flyers heeft FK Beeldhoek in de 
regio meer naamsbekendheid gekregen en is hierdoor waarschijnlijk ook het ledental 
gegroeid.  
Door omstandigheden is er in 2018 door de Sponsor-Commissie weinig tot geen initiatief 
genomen. Namens deze commissie licht Alphons toe dat daar in 2019 verandering in gaat 
komen.   
b. Samen met de secretaris worden de data van dit jaar doorgenomen. De data worden 
goedgekeurd. Wel wordt er opgemerkt dat het zomerreces een lange tijd in beslag neemt.  
Hierover meer bij punt 7c. 
c. Na het succes in 2018 staan er ook voor het jaar 2019 weer twee fotocafés met 
gastsprekers op de agenda. Na zo’n café volgt er dan voor de leden direct een opdracht om 
een foto te maken die gelinkt is aan het thema van dat café. De overige doe-activiteiten 
worden doorgenomen. 
Naar aanleiding van de opmerking dat het zomerreces een lange tijd in beslag neemt, 
worden een aantal ideeën geopperd hoe deze periode te overbruggen. Bijvoorbeeld door 
onderling af te spreken om er met de camera op uit te trekken. Trouwens, dit wordt nu ook 
al door een aantal leden gedaan. 
Voor het gezamenlijk afspreken van een dergelijke actie worden zoveel mogelijk mobiele 
nummers van de leden verzameld die dan in de groeps-app van FK Beeldhoek zullen worden 
opgenomen. 
 
8. Coaching aanbieden voor nieuwe leden 
Het staat al een aantal jaren op de agenda; coaching voor nieuwe leden. 
Dit jaar wordt er door de Doe-Commissie actie ondernomen. Er gaat worden onderzocht wat 
leden die pas lid zijn, van FK Beeldhoek verwachten en wat verder hun behoeftes zijn. 
 
9. Beheer + Gebruik bezittingen FK Beeldhoek 



Hiervoor wordt een Technische Commissie opgericht. 
Deze gaat bestaan uit de leden; Henk Krijnen (aanspreekpunt), Rob Fritsen en Huub Janssen. 
Zij gaan zich bezig houden met het beheer en onderhoud van de eigendommen van de 
Fotokring. De secretaris zal hen een overzicht van de huidige eigendommen toesturen.  
 
 
10. Rondvraag 
Frans van den Boomen:  
Is er budget om gebruiksmaterialen voor creatief fotograferen aan te schaffen, bijvoorbeeld 
een glazen bol? Het bestuur noteert dit verzoek en komt erop terug. 
 
Kristel Flach:  
Maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de bloemen, kaarten en 
overige steunbetuigingen die ze tijdens haar ziekte- en herstelperiode heeft mogen 
ontvangen.  
 
René van Dijk: 
Wil iedereen verzoeken om elkaar de ruimte te bieden voor het geven van een mening en 
ook met respect met die mening om te gaan. 
 
Mathy Heijmans sluit zich bij de opmerking van René aan.  
 
Will Verbeten: 
Stelt voor om de leden vaker een opdracht met thema mee te geven tot het maken en 
insturen van een foto. 
 
Frans van de Boomen: 
Ziet graag de foto’s op een foto-bespreekavond terug die tijdens een Citytrip of 
Fotoweekend zijn gemaakt. 
 
Kristel Flach: 
Naar aanleiding van het verzoek van Frans deelt Kristel mee dat dit min of meer al gebeurt. 
Tijdens het Fotoweekend worden de gemaakte foto’s op dezelfde dag al getoond en 
besproken. 
  
Ben Roze: 
In een gesprek met de eigenaar van de Grutter heeft Ben vernomen dat ze zeer tevreden zijn 
met onze aanwezigheid als Fotoclub. 
Wederzijds, want wij zijn natuurlijk ook zeer te spreken over de voorzieningen die ons door 
de Grutter worden aangeboden. 
 
Ted van de Meulenhof: 
Er blijkt behoefte te zijn dat de Fotoclub telefonisch bereikbaar is. Er wordt direct besloten 
dat het telefoonnummer van de voorzitter op onze website vermeld gaat worden. 
 



Rob Fritsen: Spreekt zijn voorkeur uit om elkaar als hobby-fotograaf vooral via Social Media 
te ontmoeten. Tevens roept hij op om; wie er zin heeft om voor Siris foto’s te willen maken, 
zich bij hem te melden. 
 
Jef Dirkx: 
In navolging van René van Dijk en Mathy Heijmans, wil Jef ook nog een keer benadrukken 
om elkaar de ruimte te bieden voor het geven van een mening en ook met respect met die 
mening om te gaan. 
 
10. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering.         


