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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 7 september 2021 

Aanwezige leden: 

Ruud Admiraal, Carla Balvers, Yvonne Benschop, Marco van den Berg,  Denise Burggraaf-de Wit, Hannie van 

Dort, Moreno Giraldi, Adrie de Haan, Ingrid Hardorff, Mark van Harlingen, Daniela van den Heuvel, Harm-Anton 

Kiefte, Erik Kijne, Leon Meijer, Jan Messink, Carin Nuij, Hans van der Pijl, André Scholten, Suzanne Steur, Reinder 

Tasma, Jan Terpstra, Anita Westers, Jos Wu, Jan Zegstroo, Kees Zwart. 

Afgemelde leden: 
Jacqueline Wagenaar, Elly Brans. 

 

1. Opening 

JanT opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij merkt op dat de voorzitters hamer ontbreekt 

waarop André meldt dat hij nog bij hem ligt, hij neemt hem binnenkort mee.  

Vorig jaar oktober zijn we voor het laatst bij elkaar geweest op het Annapark, maar vanaf nu worden de 

clubavonden hier weer gehouden.  

  

2. Kort verslag seizoen 2019/2020/2021 

a. Algemeen: 

JanT: 2 seizoenen zijn we via Zoom bij elkaar gekomen, dat ging goed maar fijn om elkaar nu weer 

hier te ontmoeten. We konden niet vaak op stap en ook het België weekend kon niet doorgaan. 

Het aantal opzeggingen is laag  en dat wordt enorm gewaardeerd. Dank daarvoor aan alle leden. 

b. Financieel: 

Carin licht het financiële verslag over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 toe. Voor de beide 

seizoenen zijn de begrotingen gelijk gebleven aan de begroting die in de Algemene 

Ledenvergadering van 28 mei 2019 is goedgekeurd. 

Als gevolg van corona waren er vanaf mei 2020 en het volgende seizoen vanaf oktober 2021, geen 

clubavonden meer op het Annapark en konden de clubactiviteiten voor een aanzienlijk deel niet 

doorgaan. Hierdoor zijn de kosten over de 2 seizoenen lager uitgekomen dan begroot. 

Overschrijdingen zijn er alleen op de website, een gevolg van de afspraak die in de ALV van mei 2019 

is gemaakt om te onderzoeken of nieuwe technieken de website van de club kunnen moderniseren 

en om tegen beperkte kosten een technische update te realiseren. Daarnaast is er een abonnement 

genomen op Zoom omdat de gratis versie onvoldoende mogelijkheden bood om de wekelijkse 

meetings goed te laten verlopen. In totaal is er over de beide seizoenen € 3.890,= minder 

uitgegeven dan begroot.  

Kascontrole:  

De kascommissie, bestaande uit Anita Westers en Elly Brans hebben de kas gecontroleerd en in orde 

bevonden. Hiervoor dank namens de ledenvergadering. Verklaring van goedkeuring en decharge is 

als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

c. Programma: 

Anita doet, namens de PC, verslag van de programma’s over de seizoenen 2019/2020/2021. Voor 
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verslag zie bijlage bij agenda ALV 7 september 2021. 

 

3. Wijzigingen van bestuur: JanT 

Voorstel: Jan T, Jacqueline en Carin blijven in huidige functie. 

ALV is akkoord met het voorstel. 

 

4. Wijzigingen commissies: 

a. Programma commissie: JaMes is aftredend, Jacqueline blijft. 

Anita W en Daniela hebben zich aangemeld voor de PC. Carla en Han melden zich voor de organisatie van 

alle “uitjes”. 

ALV is akkoord met de samenstelling PC en “Uitjes”. 

 

b. Kascommissie: 

AnitaW en Elly vormden dit jaar de Kascommissie. Voor Anita was dit het 2e jaar, voor Elly het 1e. We zoeken 

nu een vrijwilliger voor de kascommissie. Hans meldt zich om dit samen met Elly te gaan doen. 

ALV is akkoord met de samenstelling van de Kascommissie.  

 

c. Website beheer: JanT 

ALV is akkoord met doorgaan met het huidige team. 

 

d. Materiaal: Adrie/Jos 

Jos en Adrie hebben de kast opgeruimd. Zij kwam daarbij spullen tegen waarvan ze niet weten of en zo ja 

hoeveel hiervan op voorraad gehouden moet worden. Afgesproken wordt dit voor te leggen aan het 

bestuur. JanT: er moet altijd een sleutel van de kast beschikbaar zijn op de clubavonden. Daar zorgen Jos en 

Adrie voor. Zij gaan ook nog een jaar door met het voorraadbeheer van de materialen van de club. 

 

5. Privacy/AVG 

JanT is als voorzitter ook de privacy functionaris. Geen issues gemeld in de afgelopen seizoenen. 

Er komt een aangepast “Reglement Privacy” i.v.m. de introductie van de nieuwe website. Nog niet alle items 

zijn opgelost en/of via de ALV besloten. Vraag is hoe om te gaan met persoonlijke data op onze nieuwe 

website: smoelenboek, 06-nummers, adressen, email: alleen voor leden of helemaal niet? 

ALV is akkoord met het gebruiken van de PG1 informatie op de profielen van de leden. Deze informatie is 

alleen bereikbaar voor ingelogde leden! Leden beslissen zelf om de PG1 informatie (deels) beschikbaar te 

stellen via hun profiel. 

 

6. Begroting 2021/2022 

Carin: Voorstel is om de kosten voor zaalhuur met € 200,= te verhogen. Voor het totale seizoen zal de huur 

uitkomen op € 1.437,50. Het tekort voor het nieuwe seizoen zal uitkomen op € 1.180,=. Dit komt uit de 

reserve. 

ALV is akkoord begroting 2021/2022. 

 

7. Verantwoording plannen vorige ALV (medio 2019): Jan 

Resultaat plannen vorige jaarvergadering ALV: 

JanT:  
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- Samenwerking andere fotoclubs en/of culturele instellingen waar mogelijk. Misschien weer opnieuw 

oppakken. 

- Aandacht voor opleiding/begeleiding via single-item-workshops in het programma: de Gemeente heeft 

geen bezwaar tegen het vragen van een geringe vergoeding aan externen om aanwezig te zijn bij 

workshops, georganiseerd door de club. Dit kan opgepakt worden. Verder staat op de nieuwe website dat 

wij nieuwe leden ook willen opleiden. Dit is een andere insteek dan voorheen. 

- 4 zaterdag uitjes vast in de agenda te organiseren door de PC. Is ingepland voor dit seizoen. 

- Presentaties van fotogroepen/doe-avonden/uitjes: afgelopen seizoen zijn we van start gegaan met duo’s 

die met een onderwerp aan de slag gingen en dit presenteerden aan de leden via Zoom. Was een groot 

succes. We gaan hiermee door, maar dan met drietallen in plaats van duo’s.  

- Duidelijke en georganiseerde aanwezigheid op social media. Starten gebruik van # instagram als nieuwe 

media. Instagram account van de AFC wordt binnenkort actief. JanT geeft aan dat het belangrijk is dat de 

leden content aanleveren om te delen op social media. 

- Club website: inloggegevens voor de nieuwe website worden de komende maand door JanT rondgestuurd 

naar alle leden. 

- Nieuwsbrief: op de nieuwe website is plaats voor “Berichten uit de Fotoclub”. Content daarvoor kan naar 

JanT gestuurd worden.  

 

8. Plannen en ideeën seizoen 2021/2022: PC 

Maandelijkse nieuwsbrief van de PC met de Foto van de maand en de activiteiten voor de maand.  

De zaterdaguitjes worden georganiseerd door Carla en Han. Zij zijn ook steeds het aanspreekpunt voor en 

tijdens de uitjes. De uitjes staan in de agenda van de club, 2 weken van te voren gaat de informatie rond. De 

foto’s van de uitjes worden op de website van de club gezet. Op de vraag of leden toestemming geven om 

foto’s waarop zij staan afgebeeld te publiceren wordt afgesproken dat er geen bezwaar is, tenzij men dit 

aangeeft! 

Het clubweekend wordt door een vaste groep georganiseerd, buiten de PC om. Als leden interesse hebben 

om te helpen organiseren dan kunnen zij dit aangeven bij het bestuur. 

Verder wordt iedereen gevraagd om ideeën, verbeterpunten en suggesties aan te dragen voor dit seizoen. 

 

9. W.v.t.t.k.: 

Erik spreekt zijn waardering uit voor het programma dat door de PC is samengesteld. 

Anita stelt voor de eregalerij up to date te maken met de winnende foto’s van de maand. JanT: de kosten 

van het uitprinten zijn voor rekening van de club. 

 

10. Afsluiting ALV: 

JanT sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en stelt voor dat we 

nu naar de catering gaan voor een hapje en drankje ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen. 

ALV is akkoord met het voorstel om nu voor een hapje en een drankje  naar de catering te gaan   

 

 

Bijlage: Decharge verklaring Kascommissie 


