
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fotoclub Zwijndrecht gehouden op 11 mei 2015 
 
1. Opening door de voorzitter 
 De voorzitter opent de vergadering. 

Met kennisgeving afwezige bestuursleden zijn Remco Schade en Pauline Jansen. 
 
De voorzitter benoemd in zijn openingswoord het volgende: 

o Het 55 jarig jubileum was één van de hoogtepunten van het jaar. Er is een 
tentoonstelling georganiseerd, er is een jubileumboekje uitgegeven en er 
was een buffet. We kunnen spreken van een geslaagd jubileum. 

o In het werk dat wordt getoond is een toename zichtbaar van meer 
experimenteel werk. We durven wat meer van het gebaande pad af te 
wijken. Dit is een positieve ontwikkeling. 

o De voorzitter doet een oproep aan de leden om vaker en meer je stem te 
laten horen bij het becommentariëren van foto’s. Nu is er soms weinig of te 
mat commentaar.  

o Verheugend is dat we als club kwalitatief goed werk leveren. In de 
wedstrijd “Vijf met samenhang” zijn er van de in totaal 80 deelnemers 3 
fotografen van FCZ in de top 15 geëindigd.  

 
2. Notulen van de vergadering van 19 mei 2014 
 Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

Dank aan Pauline Jansen voor de samenstelling. 
 

3. Jaarverslag  van  de  secretaris  seizoen  2014/2015 
 De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag. 

Het aantal leden is vrijwel gelijk gebleven. Het is opgevallen dat 4 van de 6 
nieuwe leden vrijwel niet aanwezig zijn op clubavonden. 
De workshop “Het concept” is na jaren eindelijk afgerond. Voor het komend 
verenigingsjaar zijn nieuwe initiatieven welkom.  
Het project “Ratje” dat dit jaar is uitgevoerd was niet bij iedereen bekend. Voor 
het komende seizoen zal op de website een aparte pagina worden ingericht waarop 
allerlei nieuwsfeiten van binnen de club worden vermeld.  
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en dit wordt daarmee goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag van de penningmeester 2014/2015 
 De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de staat van baten en 

lasten en de balans. Ook de begroting wordt uitgebreid toegelicht. 
Peter van Klinken informeert of de mogelijkheid bestaat om contributie vooruit te 
betalen. De penningmeester geeft aan dat dit niet mogelijk is, dit was eenmalig in 
verband met de dakrenovatie. Peter vraagt ook of het vervangen van de 
vloerafwerking de hoogste prioriteit heeft. De kozijnen hebben mogelijk ook 
onderhoud nodig. De voorzitter antwoordt dat de verwachting is dat de kozijnen 
nog zeker 10 jaar meekunnen. 
Jurjen Biesbroek of we in de toekomst geen problemen krijgen met het aflossen 
van leningen en certificaten. De penningmeester schetst diverse scenario’s met 
verschillende ledenaantallen. Ook met 60 leden is er nog een sluitende begroting. 
Besloten wordt: 

o Er zal geen contributieverhoging plaatsvinden. 
o De boekwaarde van het pand blijft voor hetzelfde bedrag op de balans. 



o Het budget voor De Grove Korrel van € 1.800,- wordt gebruikt voor 3 iets 
dikkere uitgaven. 

o De hangcommissie zal wanneer er grotere uitgaven worden voorzien 
vooraf een begroting indienen bij de penningmeester. 

o Aan de reserve jubileum zal dit jaar niets worden toegevoegd. 
o Het innovatiefonds wordt opgeheven, het saldo van € 54,- komt ten gunste 

van de algemene reserve. 
 
De vergadering gaat akkoord met de opgestelde begroting. 
 

5. Kascommissie 
 De kascommissie bestaat uit Peter Baan en Jan Kuijs. In verband met afwezigheid 

van Jan is de controle uitgevoerd door Peter Baan en Barth Bakker. 
Barth geeft aan dat de controle op 7 mei 2015 heeft plaatsgevonden. Er zijn op het 
vlak van inkomsten en uitgaven geen onregelmatigheden gevonden. Procedures 
zijn goed beschreven. Van elektronisch opgeslagen bestanden wordt elke maand 
een backup gemaakt. Elk jaar wordt een kopie van de backup opgeslagen in het 
clubgebouw. De kascommissie doet de suggestie om het boekjaar over een andere 
periode te laten lopen, waardoor de penningmeester meer tijd krijgt om de 
jaarstukken voor te bereiden. De voorzitter geeft aan de dit tot een wijziging van 
de statuten zou leiden maar het bestuur zal het voorstel in overweging nemen. 
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen. 
De voorzitter dankt de commissie voor de uitgevoerde werkzaamheden. 
Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd die bestaat uit Barth Bakker en 
Jurjen Biesbroek. 
 

6. Bestuursverkiezing 
 Aftredend  en  niet  herkiesbaar is Pauline Jansen. Aftredend  en  herkiesbaar is 

Martin  Geuze. Er is geen voorstel voor nieuwe kandidaten bij de secretaris 
binnengekomen zodat Martin wordt herbenoemd. Het  bestuur  heeft besloten om 
verder te gaan met 5 bestuursleden. 
 

7. Werkgroepen 
 De verschillende werkgroepen doen kort verslag: 

 
De Grove Korrel 
De Grove Korrel zal 3 keer per jaar worden uitgegeven waarbij de nummers iets 
dikker zullen zijn. In de laatste uitgaven is wat meer tekst opgenomen, het is de 
bedoeling dat voort te zetten. De oproep aan de leden is om response te geven over 
de inhoud van de Korrel. Dit kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen. 
De voorzitter geeft aan dat er een archief is van oude Korrels. De gebonden 
uitgaven kunnen op verzoek geraadpleegd worden via de voorzitter. 
 
Hangcommissie 
De commissie heeft de nieuwe exposities tot en met december 2015 al voorbereid. 
Joke dankt Aart, Jan, Tonny voor hun inzet en geduld. 
 
Website 
De website functioneert goed. Martin dank Leo voor zijn inspanningen inzake het 
onderhoud. Er zal een nieuwe pagina worden opgenomen voor nieuws binnen de 



club. Het aanpassen van de wachtwoorden wordt vervolgd. 
 
Onderhoudscommissie 
Er zijn 2 offertes aangevraagd voor vervanging van de vloerafwerking. De huidige 
kurken laag zal moeten worden verwijderd, de vloer zal daarna worden 
geëgaliseerd waarna een afwerking met Marmoleum wordt aangebracht. 
De eerste offerte is binnen en bovenstaande werkzaamheden worden daarin 
aangeboden voor € 5.700,-- 
 
Cees Veth oppert het idee dat tapijttegels mogelijk een oplossing zijn. Deze zijn 
makkelijk te vervangen wanneer ze bevuild worden. Mogelijk kan optrekkend 
vocht uit de vloer ook een probleem veroorzaken. Er ontstaat een levendige 
discussie waaruit de voorzitter de conclusie trekt dat de inzet is om te kiezen voor 
een duurzame oplossing met Marmoleum. Uiteraard zal advies worden 
ingewonnen bij de leverancier en mocht vocht een spelbreker zijn dan zal er een 
heroverweging plaatsvinden. In de komende weken zal worden onderzocht wat de 
beste oplossing is met betrekking tot de bar, het podium, de keuken en plinten. 
 

8. Programma 2015/2016 
 Het programma voor het volgend seizoen zal een kopie zijn van het vorige. 

Er zijn 2 extra avonden in vergelijking met het vorige seizoen. Dick Schoneveld 
doet de suggestie een extra fotoclub uit te nodigen. Cees Veth geeft aan het 
bespreken van foto’s in kleinere groepen plezierig te vinden. Jan vraagt zich af of 
Boven Beginnen met nieuwe leden wel zinvol is. De voorzitter geeft aan dat dit 
jaar niet erg representatief is omdat 4 van de 6 nieuwe leden nooit kwamen 
opdagen. Het bestuur zal de suggesties meenemen bij de definitieve invulling van 
het volgend seizoen. 
 
Schermpresentatie 
Voor het presenteren van foto’s is het tot nu toe altijd zo geweest dat werk geprint 
en in passe-partout op de bok wordt getoond. Binnen de vereniging gaan er ook 
stemmen op om digitale presentatie mogelijk te maken. Binnen het bestuur is 
hierover nagedacht. Martin Geuze geeft een presentatie waarin hij aangeeft wat de 
visie en beslissing van het bestuur is en wat voor- en nadelen zijn. 
 
De visie van het bestuur: 

• Kwaliteit bewaken is een taak van het bestuur 

• Het bestuur is niet op voorhand voor of tegen maar weegt belangen af 

• Niet of/of maar en/en. Foto’s geprint op de bok heeft de voorkeur maar 
gebruik van het scherm is ook mogelijk 

 

De beslissing van het bestuur: 

• Proefperiode van 3 maanden. In principe geprint werk maar digitaal mag 

• Na de proefperiode  neemt het bestuur een besluit 

• Kwaliteitsbewaking ligt bij de gespreksleider (en leden). Met de 
gespreksleiders zal hierover nog nader gesproken worden. 



• Niet te veel regels, wel afspraken over aanleveren i.v.m. organisatie 
 
 

9. Rondvraag 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering 
 


