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Concept 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering FC Perspectief  9 januari 2020 

 
 
Aanwezig: 39 leden, inclusief de vijf bestuursleden Anja Wijnands, Dorien van Leeuwen, Hester 

Busse, Peter Janssen en Henk Boers. 
Afgemeld:  Alfred van Rappard, Ans Splinter, Margo Schoote. 
Afwezig:     Hélène van Hout, Johanna Kessler. 
 
Voorafgaand aan de ALV: aan het officiële gedeelte van de vergadering is er een digitale start met 
foto’s van leden rond het thema "je feestdagen creatief in beeld" en eigen werk van Hans Kieft. 
En de leden worden herinnerd aan de deadline voor het insturen van foto’s voor GDT II. 

 
     

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om en heet de deelnemers van harte welkom.  

 
2. Eventuele aanvullingen op de agenda. 

Geen 
 

3. Mededelingen. 
Met kennisgeving afgemeld:  Alfred van Rappard, Ans Splinter, Margo Schoote. 
     

4. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 10 januari 2019  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 
Alleen inhoudelijke wijzigingen worden voortaan tijdens de ALV besproken.  “Punten en 
komma’s” graag aangeven voor of meteen na de ALV. 
 

5. Jaaroverzicht 2019 
Met enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag geaccordeerd. 
N.a.v.: 
• Op de vraag waarom 4 aspirantleden geen lid zijn geworden geeft de secretaris een 

toelichting. Drukke werkzaamheden of andere fotografische doelen zijn de reden. 
Allen gaven wel aan FC Persopectief positief te ervaren. 

• Tineke Koerts heeft een terugkoppeling gekregen op haar inzending voor de 
Fotobondwedstrijd. 

 
6. Financieel overzicht 2019 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiële overzichten welke een 
financieel gezonde situatie weergeven. 
De voorzitter vraagt de leden om financiële zaken adequaat af te wikkelen om  
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zo extra werk voor de penningmeester te voorkomen. 
 

7. Verslag kascommissie 
Jos Bornhijm geeft aan dat hij en Carien Lykles als leden van de kascommissie 
onafhankelijk van elkaar de stukken hebben gecontroleerd en die in orde bevonden. 
De financiële verantwoording wordt vervolgens door de vergadering goedgekeurd en  
de penningmeester wordt decharge verleent en wordt bedankt voor haar inzet.  

 
8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

Carien Lykles blijft lid van de kascommissie. Voor vervanging van het afredend lid Jos 
Bornhijm wordt Helen Sluijter benoemd. 
 

9.  Verkiezing bestuursleden 
Anja Wijnands en Hester Busse hebben zich herkiesbaar gesteld voor nog een termijn 
van twee jaar als respectievelijk voorzitter en algemeen bestuurslid.  Er hebben zich 
geen andere kandidaten gemeld.  
Op voorstel van de secretaris als plaatsvervangend voorzitter, wordt Anja bij acclamatie 
herkozen als voorzitter. Ook Hester wordt bij acclamatie herkozen voor een tweede 
termijn. 
 

10.  Vaststelling begroting 2020 
De penningmeester geeft aan voorzichtig te hebben begroot. Na enige toelichting wordt 
de begroting goedgekeurd. 
 

11.  Verslag werkgroepen en commissies 
 
Werkgroepen 
• Werkgroep Natuur als kunst; Paula van den Akker is trekker van deze groep. Omdat 

veel leden van de club lid zijn van de werkgroep vindt zij verdere toelichting niet 
nodig. 

• Werkgroep Portretfotografie; trekker Carien Lykles geeft in een kort verslag weer, 
dat de werkgroep in april 2018 is gestart met 9 leden en nu 7 leden telt er is ruimte 
voor nog 2 leden bij deze groep. 

• Er wordt op een prettige manier samengewerkt. In 2019 is de groep drie keer in de 
Zoutkeet bijeen geweest en heeft drie keer op een clubavond een presentatie 
gegeven. Gezien de ruimte in de Zoutkeet zijn nog twee nieuwe leden welkom.   

• Werkgroep Straatfotografie; Marjon Birza vertelt als trekker dat de groep vorig jaar 
een aantal dagen naar Antwerpen is geweest. Dit beviel heel goed en is voor 
herhaling vatbaar. De werkgroep kan nog wel een paar extra leden gebruiken.   

• Werkgroep Architectuur en Cultureel Erfgoed; zoals eerder al aangegeven zal Tineke 
Koerts stoppen als trekker van de groep. De werkgroep draaide goed en heeft 
interessante activiteiten gedaan. Hetgeen om voortzetting vraagt.  

• De voorzitter moedigt de leden aan om, zolang er geen nieuwe trekker is, om zelf 
initiatieven te ontplooien. 
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De genoemde trekkers krijgen als blijk van waardering voor hun inspanningen door de 
voorzitter een roos overhandigd. 
 
Commissies 
• Programmacommissie; Anja bedankt de voorzitter van de programmacommissie 

Hester Busse:  Hester geeft aan dat het afgelopen jaar is goed verlopen. Ideeën ter 
aanvulling van het programma kunnen in de hoed.  

• Tentoonstelling-commissie; Anja bedankt via de voorzitter van de commissie Dorien 
van Leeuwen de werkgroepleden voor hun inzet. Dorien geeft aan dat het welslagen 
vooral te danken is aan de bijdragen van de leden die passe-partouts maken , 
ophangen, etc.  

• Wedstrijdcommissie; Anja bedankt de voorzitter van de wedstrijdcommissie Jos 
Bornhijm de huidige leden dragen hun werkzaamheden gedurende de rest van dit 
seizoen over aan nieuwe commissieleden.  

• Redactiecommissie ’t Perspectiefje; Anja bedankt de voorzitter van de 
redactiecommissie Hans van Hal.  Hans van Hal legt uit dat de redactie vooral door 
Hester Busse en het nieuw aantredende redactielid Judith Bakkers, zal worden 
gevoerd en dat hij en de secretaris zich vooral met redactie van de website bezig 
zullen houden. 

 
Als blijk van waardering voor hun inzet krijgt Jos Bornhijm en Hans van Hal van de 
voorzitter een rode roos. 
Ook een roos krijgen als blijk van waardering voor hun inzet: 
• Hans Kieft voor het altijd beschikbaar zijn voor het openen en afsluiten van de 

Zoutkeet. 
• Dirk Meerwijk voor het verzorgen van het nieuwjaar buffet. 
• Ernest de Groot voor het technisch verzorgen van de (foto-)presentaties op de 

clubavonden. 
• Herman voor zijn werkzaamheden als webbeheerder. 

 
12.  Evaluatie programma 

• Bert ten Brink merkt op dat er de laatste tijd weinig eigen werk wordt vertoont. 
Hester Busse als voorzitter van de programmacommissie licht toe dat in de 
afgelopen maanden door het volle programma, de vertoning van eigen minder aan 
bod is gekomen. Het bestuur heeft daarom besloten om een aantal keer eigen werk 
voorafgaand aan het hoofdprogramma te laten vertonen.  

• Het idee om grotere hoeveelheden foto’s op clubavonden na afloop van het 
programma in een doorlopende diaserie zonder expliciete toelichting te vertonen 
krijgt bijval. 

• Presentaties van eigen werk 5 á 7 foto’s per persoon. 
• Foto’s kunnen ook op de Facebookpagina van de club getoond worden. 
• De programmacommissie zou ook graag tegemoet komen aan de vraag naar het 

behandelen van technische aspecten van fotograferen en fotobewerking, maar kan 
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daar nog niet de juiste format voor vinden. Ideeën zijn van harte welkom (in de hoge 
hoed). 

• Arthur de Mie geeft als suggestie dat (werkgroep-)leden voor bepaalde activiteiten 
ook overdag bijeen zouden kunnen komen. 

• Oproep aan de leden tentoonstellingen of foto-uitjes buiten de werkgroepen om te 
melden deze kunnen dan vermeld worden in het Perspectiefje.? 

• Hester Busse vraagt leden om ook gebruik te maken van de mogelijkheid hun 
fotoseries op de website te actualiseren zetten. De voorzitter geeft aan hiermee nog 
even te wachten totdat de nieuwe lay-out van de website afgerond is.  

 
 

13.  Vaststelling Privacyregeling FG Perspectief (AVG) 
Peter Janssen licht toe dat de voorgestelde regeling een combinatie is van enkele 
relevante voorbeelden. De voorgestelde Privacyregeling FC Perspectief wordt zonder 
wijzigingen goedgekeurd.   
Leden worden ook geattendeerd  op de ‘vrijwaringsverklaring portretrecht’, die van de 
website gedownload kan worden. 
 

14.  Ingebrachte agendapunten 
N.v.t. 
 

15.  Rondvraag 
• Ernest de Groot dringt er bij de leden op aan dat zij bij het insturen van foto’s hun 

volledige naam (voor- en achternaam met tussenvoegsel) vermelden in het 
wetransfer bericht. Hij heeft dit nodig voor een efficiënte rubricering. 

• Eduard Metz stelt voor uit ingezonden foto’s ook een ‘foto van het jaar’ te kiezen.  
De programmacommissie gaat hier naar kijken 

 
16.  Sluiting 

 
----oo0oo--- 


