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HOOFDSTUK I  LEDEN 

Artikel 1 Ledental van de vereniging 
De Algemene Leden Vergadering bepaalt het optimale aantal leden op 50 (vijftig). Indien er zich nieuwe 
leden aanmelden en het maximum is bereikt dan kunnen deze op een wachtlijst worden geplaatst, dit naar 
beoordeling van het bestuur. Deze wachtlijst zal worden beheerd door de secretaris.  

 
 

HOOFDSTUK II  CONTRIBUTIE 

Artikel 2 Begripsbepalingen 
Dit reglement verstaat onder: 
"Leden"   : alle natuurlijke personen die zijn aangesloten bij de Almeerse Foto Club 
“Normale leden”  : alle leden vanaf 18 jaar 
“Jeugdleden:  : leden jonger dan 18 jaar. 
 “Ereleden”  : leden zoals benoemd ingevolge artikel 22 van de statuten. 
“Leden van verdienste”  : leden zoals benoemd ingevolge artikel 22 van de statuten. 
"Contributiejaar"  : het clubseizoen: van september tot en met juni.  

Artikel 3 Contributieplicht 
1. De  leden zijn aan Almeerse Foto Club jaarlijks  een contributie verschuldigd overeenkomstig de bepalingen 

van dit reglement. 
2. De contributieplicht van een lid is niet overdraagbaar naar een ander lid van de vereniging. 

Artikel 4 Contributietarief 
1. De Algemene Leden Vergadering bepaalt jaarlijks het contributiebedrag, dat voor het komende jaar per lid 

verschuldigd is. 
2. “Ereleden" zijn geen contributie verschuldigd. 
3.  “Jeugdleden” zijn 50% van de contributie verschuldigd. 

Artikel 5 Tussentijdse toelating van leden 
1. Voor een lid, dat in de loop van het contributiejaar als lid van de Almeerse Foto Club is toegelaten, wordt de 

contributie berekend naar evenredigheid van het aantal in dat jaar, gerekend vanaf de toelating, nog niet 
verstreken hele maanden. 

Artikel 6 Contributiebetaling en –inning 
1. De contributie voor de Almeerse Foto Club wordt betaald in 1 (één) jaarlijkse termijn, verschuldigd per 1 

oktober. 
2. Bij tussentijdse toelating van een lid dient de contributie te worden voldaan binnen één maand na 

inschrijving in het ledenbestand van de Almeerse Foto Club. 
3. Bij niet tijdige betaling volgt een betalingsherinnering, bij in gebreke blijven van betaling volgt een 

aanmaning. Als na de aanmaning niet terstond wordt betaald, volgt verwijdering uit het ledenbestand, een 
en ander conform artikel 13, lid 4 van de statuten. Het lid ontvangt van het bestuur een mededeling over de 
beëindiging van het lidmaatschap. 
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4. Het lidmaatschap altijd wordt aangegaan voor een termijn van een verenigingsjaar waarbij één maand voor 
het verstrijken van het lidmaatschap moet opzeggen. Indien men niet opzegt wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met een jaar verlengd. 

5. Betaalde contributie wordt bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap niet gerestitueerd.  
 

Artikel 7 Wijze van betaling 
Leden ontvangen in het begin van het jaar een email, waarop het bedrag van de vastgestelde contributie is 
aangegeven. De contributie dient te worden voldaan middels overschrijving via bank of giro. Afspraken voor 
een betalingsregeling dient een lid zelf af te stemmen met de penningmeester. 
 

HOOFDSTUK III ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 8 Begroting 
Het bestuur voorziet de aan de Algemene Leden Vergadering voor te leggen begroting van een zodanige 
toelichting dat daaruit het te voeren beleid blijkt. 

Artikel 9 Beleid van het bestuur 
Het bestuur verschaft ook aan de Algemene Leden Vergadering, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, alge-
meen inzicht omtrent het in het afgelopen jaar gevoerde en in het komende jaar te voeren beleid. 

Artikel 10 Presentielijst 
De ter Algemene Leden Vergadering ingeleverde formulieren, tot aanwijzing als vertegenwoordiger, vormen 
de presentielijst, tezamen met de lijst van aanwezige leden van het bestuur en van personen als bedoeld in 
artikel 18 van de statuten. De secretaris houdt de presentielijst bij. 

Artikel 11 Stemmingen 
1. Mondelinge stemmingen kunnen gehouden worden door handopsteken of door hoofdelijke oproeping van 

de presentielijst. 
2. Wordt schriftelijk gestemd dan geschiedt dit door inlevering van een stembriefje. Elk stembriefje bevat: 

a. het aantal uitgebrachte stemmen, en 
b. de gedane keuze. 

Briefjes welke hieraan niet voldoen of anderszins niet behoorlijk zijn ingevuld worden als ongeldig 
aangemerkt. In geval van twijfel beslist de voorzitter. 

4. Voor wat betreft de uitslag van de stemming worden leden die een ongeldige stem hebben uitgebracht 
geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen. 

5. Bij elke schriftelijke stemming wijst de voorzitter een commissie van drie leden aan voor het opnemen van 
de stemmen. De inhoud van elk stembriefje wordt door een der stemopnemers voorgelezen en door de 
tweede stemopnemer nagezien. De derde stemopnemer en de secretaris tekenen de uitgebrachte stemmen 
aan. De commissie brengt terstond verslag uit aan de algemene vergadering. 

Artikel 12 Besluitvorming 
Voor wat betreft de geldigheid van een stemming worden leden die een ongeldige stem uitbrengen of zich 
van stemming onthouden geacht aan de besluitvorming te hebben deelgenomen.  
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HOOFDSTUK IV BESTUUR 

Artikel 13 Mededelingen aan de leden 
1. In de statuten voorgeschreven bekendmakingen of mededelingen aan de leden kunnen geschieden via een 

email aan alle leden door de secretaris, dan wel een vervangend bestuurslid op basis van de meest recente 
ledenlijst. 

2. Hetzelfde geldt voor besluiten of mededelingen van algemene of bijzondere aard welke alle leden aangaan. 
3. Het gebruik van andere media dan email, zoals Facebook of Twitter, voor mededelingen aan alle leden is 

niet toegestaan. 
 

Artikel 14 Taak en bevoegdheden bestuur 
Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar op tijdig tevoren algemeen bekend gemaakte 
tijdstippen. Tussentijdse vergaderingen worden gehouden zodra de voorzitter dat wenselijk oordeelt of ten 
minste twee leden van het bestuur de wens tot zodanige vergadering aan de voorzitter hebben kenbaar 
gemaakt. 

Artikel 15 Voorzitter 
De voorzitter van de Almeerse Foto Club: 
a. Is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club; 
b. Zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering voor; 
c. Zorgt samen met de andere bestuursleden er voor dat de zaken binnen de club goed verlopen; 
d. Is representatief voor de club en zal in voorkomende gevallen de club vertegenwoordigen; 
e. Zorgt samen met de andere bestuursleden dat de taken zoals verdeeld zijn onder de verschillende 

leden goed verlopen. 

Artikel 16 Secretaris 
De secretaris van de Almeerse Foto Club: 
a. Maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van de ledenvergaderingen; 
b. Verzorgt de ledenadministratie; 
c. Zorgt dat de leden bekend zijn bij organisaties/detailhandel waar nuttig; 
d. Ontvangt de post voor de club en brengt dit in bij de bestuursvergaderingen; 
e. Zorgt dat de nieuwe leden de statuten, dit huishoudelijke reglement en overige club-documenten 

ontvangen; 
f. Zorgt dat alle leden de notulen en bijbehorende stukken van de ledenvergaderingen ontvangen. 

Artikel 17 Penningmeester 
De penningmeester van de Almeerse Foto Club: 
a. Stelt de begroting op aan het begin van het seizoen; 
b. Bewaakt dat de financiële situatie van de club gezond blijft; 
c. Stelt het jaarverslag op aan het einde van het seizoen; 
d. Laat de kas controleren door de kascontrolecommissie; 
e. Int de contributies en verzorgt de betalingen namens de club; 
f. Draagt zorg voor een ordentelijke en controleerbare financiële administratie; 
g. Is verantwoordelijk voor de materiële eigendommen van de club; 
h. Coördineert de reserveringen van de clubruimte.  
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Artikel 18 Algemeen bestuurslid 
Het algemeen bestuurslid van de Almeerse Foto Club: 
a. Ondersteunt de overige bestuursleden; 
b. Is namens het bestuur voorzitter van de programmacommissie 

 
 

Artikel 19 Privacy Functionaris 
De Privacy Functionaris van de Almeerse Foto Club: 
a. Is verantwoordelijk namens het Bestuur voor de toepassing van de Wet EU AVG (Europese Unie: 

Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
b. Is contactpersoon voor alle leden, zowel als alle externe contacten, van de Almeerse Foto Club, met 

betrekking tot deze AVG, toepassing en vragen. 
 

 

HOOFDSTUK V COMMISSIES 

Artikel 20 Kas Commissie  
De Kas Commissie van de Almeerse Foto Club: 

a. Bestaat uit minimaal 2 leden van de fotoclub; 
b. Bevat geen leden van het bestuur van de fotoclub;  
c. Kent een roulatiesysteem met jaarlijkse vervanging van het langstzittende lid. 
d. Jaarlijks wordt 1 (één) nieuw lid aangewezen door de Algemene Leden Vergadering. 

1. Controleert namens de Algemene Leden Vergadering: 
a. De financiële administratie van de fotoclub; 
b. Alle inkomsten en uitgaven op geldigheid; 

2. Brengt verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering voor de 1e oktober 
3. In geval dat de Kascommissie de administratie en/of geldigheid afkeurt: 

a. Wordt de situatie voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering; 
b. Volgt een besluit bij meerderheid van stemmen over de te volgen stappen.  

Artikel 21 Programma Commissie 

De Programma Commissie van de Almeerse Foto Club: 
a. Bestaat uit minimaal 4 leden van de fotoclub; 
b. De leden worden jaarlijks gekozen door de Algemene Leden Vergadering. 
c. De commissie is per mail bereikbaar via de website van de club 

1. Adviseert voor het komende seizoen het jaarprogramma voor de Clubavonden. 
2. Zorgt samen met het bestuur voor het definitief vaststellen van het jaarprogramma 
3. Regelt externe inbreng voor het programma. 
4. Bewaakt tijdens het lopende seizoen het jaarprogramma: 

a. Uitval en vervanging van activiteiten; 
b. Communicatie naar deelnemers van activiteiten; 
c. Voorzitten van clubavonden en andere activiteiten. 
d. Foto van de Maand: inname, nummering en uitslagregistratie; 

5. Publiceert het jaarprogramma en aanpassingen op de website. 
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Artikel 22 Website/PR Commissie 

 De Website/PR (Public Relations) Commissie 
a. Bestaat uit minimaal 3 leden van de fotoclub; 
b. De leden worden jaarlijks gekozen door de Algemene Leden Vergadering. 
c. De commissie is per mail bereikbaar via de website van de club 
d. Legt verantwoording af aan het bestuur en jaarlijks aan de ALV 

1. Adviseert het bestuur over alle zaken betreffende 
a. Positieve profilering van de Fotoclub bij het publiek 
b. Methoden en technieken hoe het publiek te bereiken 

2. Organiseert de werving van nieuwe leden voor de Fotoclub 
a. Concrete voorstellen te geven aan het bestuur 
b. (mede) organiseren van leden-werf-activiteiten 

3. Regelt onderhoud en beheer van de Fotoclub Website 
a. Zorgt voor functioneel ontwerp van de website 
b. Focust de Fotoclub Website op werving nieuwe leden 
c. Zorgt voor de correcte inhoud van de website 
d. Zorgt voor technische werking van de webiste  
e. Onderhoud contacten met provider en software leveranciers 

 
   

HOOFDSTUK VI OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 23 Wedstrijdreglement Foto van de Maand 
Voor de “Foto van de Maand” wedstrijd gelden de volgende regels: 
1. Deelnemers: 

a. Ieder lid is gerechtigd 1 foto deel te laten nemen; 
b. Het bestuur kan besluiten het aantal foto’s per deelnemer te wijzigen. 
c. Ieder deelnemend lid dient persoonlijk aanwezig te zijn bij de wedstrijd 
d. Het is toegestaan twee maal per seizoen afwezig te zijn en toch deel te nemen. 

2. Foto’s 
e. De foto dient te voldoen aan het door de organisatie vastgestelde onderwerp; 
f. De foto moet genomen zijn na einddatum vorig seizoen. 
g. De foto mag niet deelnemen aan meer dan 1 (één) Foto van de Maand wedstrijd 
h. De eisen te stellen aan de deelnemende foto (wanneer op papier) 

I. In passé-partout, 40 cm breed, 50 cm hoog, altijd staand 
II. Foto’s maximaal 600 cm2 , ieder formaat toegestaan 

III. Bovenrand passé-partout 8 cm, rest afhankelijk van de foto 
i. Er worden geen eisen gesteld of beperkingen opgelegd mbt fotobewerkingen 
j. Deelnemende foto’s mogen worden voorzien van een gedrukte tekst: 

<Titel> <EXIF data> 
<Omschrijving van max 50 woorden> 
Gebruik hiervoor de beschikbare template op de website (onder Foto’s / Documenten) 

3. Werkwijze Publieks-beoordeling 
k. Alle foto’s worden anoniem op willekeurige volgorde genummerd en voorgelegd; 

(hetzij in de clubruimte op papier, hetzij via de website als fotofolder) 
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l. Alle aanwezige leden vullen een stemformulier in met hun beoordeling 
Zie hiervoor document AFC Instructie Fotobeoordeling 

m. Briefjes met de waarderingen worden ingeleverd bij de organisatie; 
n. Het noteren van de naam van de beoordelaar op het formulier is verplicht 
o. Alle waarderingen worden ingevoerd in het Foto-van-de-maand programma. 

4. Werkwijze Fotobespreking 
p. Alle deelnemende foto’s worden door groepjes leden besproken conform AFC Instructie 

Fotobeoordeling 
5. Uitslag: 

q. Na vaststelling van de uitslag worden alle foto’s op nummervolgorde getoond; 
r. De eigenaar van de foto krijgt de gelegenheid zijn/haar foto toe te lichten; 
s. Het resultaat van de fotobespreking wordt door betreffende groep gegeven 
t. De organisatie deelt de uitslag van de ledenbeoordeling mee per foto; 
u. Leden krijgen de gelegenheid tot opbouwende kritiek 
v. De foto met de hoogste gemiddelde waardering heeft gewonnen; 

6. Registratie: 
w. De organisatie zorgt voor registratie van de uitslag en optellingen;  
x. De einduitslag wordt gepubliceerd op de website van de club; 
y. De foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website onder Foto-van-de-Maand. 

7. Afhandeling: 
z. De deelnemers dragen na afloop van de wedstrijd zelf zorg voor hun eigen papieren foto’s, wanneer 

relevant. 
 

Artikel 24 Wedstrijdreglement Foto van het Jaar 
a. De “Foto van het Jaar” wordt bepaald op basis van alle beoordelingen van alle Foto van de Maand 

wedstrijden van het lopende seizoen.  
b. De winnende foto met de hoogste beoordeling van het seizoen wordt de Foto van het Jaar. 
c. De winnaar ontvangt van de club een door het bestuur vastgesteld cadeau. 

 

Artikel 25 Wedstrijdreglement Fotograaf van het Jaar 
Voor de “Fotograaf van het Jaar” wedstrijd gelden de volgende regels: 
d. Alle totalen van de wedstrijden Foto van de Maand samen tellen mee voor de Fotograaf van het Jaar; 
e. De deelnemer met het hoogste absolute aantal punten in winnaar 
f. Het bestuur kan besluiten ook andere wedstrijden mee te laten tellen voor Fotograaf van het Jaar.  
g. Het missen van wedstrijden Foto van de Maand om welke reden dan ook is voor eigen risico en heeft 

mogelijk effect op de uitslag Fotograaf van het Jaar. Dit effect wordt niet gecorrigeerd. 
h. Bij gelijke eindstand is de deelnemer met het meeste aantal deelnemende foto’s de winnaar. 
i. De winnaar ontvangt van de club een door het bestuur vastgesteld cadeau. 
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Artikel 26 Externe klussen 
1. Ieder lid kan namens de Almeerse Foto Club optreden in externe klussen, mits het lid zich daarvoor van 

te voren aangemeld heeft bij het bestuur. 
2. Het bestuur ontvangt de verzoeken om externe klussen en verdeelt deze over aangemelde leden. 
3. Vergoedingen voor fotografiewerk namens de Almeerse Foto Club uitgevoerd worden minimaal voor de 

helft gestort in de clubkas na aftrek van alle gemaakte kosten.  
4. De Almeerse Foto Club is geen commercieel bedrijf en kan derhalve geen klussen accepteren die 

redelijkerwijs horen tot het werkgebied van een beroepsfotograaf. 
5. Klussen, betaald of onbetaald, aangenomen door leden buiten het bestuur van de Almeerse Foto Club 

om vallen buiten de verantwoordelijkheid van de fotoclub.  
6. De Almeerse Foto Club accepteert geen aansprakelijkheid voor het geleverde werk. 

Artikel 27 Inbreng 
Van alle leden mag worden verwacht, dat zij waar mogelijk de Foto Club ondersteunen: 

a. Door het aangeven van ideeën voor het programma, uitjes, doe-dagen en gastsprekers; 
b. Door deel te nemen aan clubwedstrijden, externe exposities en/of wedstrijden; 
c. Door de andere leden waar mogelijk te stimuleren met opbouwende kritiek; 
d. Door bij toerbeurt beschikbaar te zijn voor diverse commissies; 
e. Door waar mogelijk de Foto Club positief naar buiten te brengen. 

 
 
 
 
 

 
HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN  

Artikel 29 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1-september-2022 
 

 
 

 
Vastgesteld in de algemene leden vergadering 
gehouden te Almere d.d. 17 mei 2022 
 
Bestuur: 
 
Voorzitter:  Jan Terpstra 

 
Secr/Pen:  Carin Nuij 
 
Algemeen lid:  Jacqueline Wagenaar 
 

 


