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Verslag	  ledenvergadering	  19	  mei	  2014	  	  
Aanwezig	  29	  leden	  (zie	  presentielijst)	  	  
Afwezig	  met	  kennisgeving	  13	  leden	  (zie	  presentielijst).	  	  	  
	  
1.	  Opening	  door	  de	  voorzitter	  
	  
Voorzitter	  Wilco	  Maarleveld	  (Wilco)	  opent	  de	  vergadering	  en	  staat	  stil	  bij	  wat	  hoogte	  en	  diepte	  
punten.	  	  

In	  oktober	  overlijdt	  Diana	  de	  Bruijn	  en	  in	  mei	  heeft	  Hans	  van	  Weelden	  (Hans),	  na	  een	  
onenigheid,	  zijn	  lidmaatschap	  opgezegd.	  Je	  wil	  niet	  dat	  leden	  de	  club	  op	  deze	  manier	  
ontvallen	  of	  verlaten.	  
Pleun	  Groenveld	  heeft	  problemen	  met	  zijn	  hartritme	  in	  combinatie	  met	  suikerziekte.	  Een	  
paar	  weken	  geleden	  was	  hij	  op	  zaterdagmiddag	  even	  op	  de	  club.	  Zijn	  woorden	  waren,	  dat	  het	  
ietsje	  beter	  ging.	  
De	  fotoavonden	  waren	  goed	  gevuld.	  
Er	  is	  ruime	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  aankomende	  Fotofestival	  aan	  de	  Maas	  (Twilight)	  
Ook	  is	  er	  al	  stilgestaan	  bij	  het	  55-‐jarig	  jubileum	  komende	  september	  
Rudi	  Kleingeld	  heeft	  het	  predicaat	  BMK	  behaald.	  
Omdat	  Hans	  (secretaris)	  afwezig	  is	  zal	  Pauline	  Jansen	  vanavond	  notuleren.	  

	  
Nog	  een	  punt	  voor	  de	  agenda:	  
Arie	  Fortuin	  (Arie)	  is	  ook	  aftredend	  en	  stelt	  zich	  herkiesbaar.	  Bij	  punt	  6	  wordt	  dat	  toegevoegd.	  
	  
2.	  Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  van	  13	  mei	  2013	  
	  
Geen	  opmerkingen,	  het	  verslag	  wordt	  door	  de	  vergadering	  goedgekeurd.	  
Wilco	  bedankt	  de	  afwezige	  secretaris	  voor	  de	  notulen.	  
	  	  
N.a.v.	  de	  notulen	  
Jurjen	  Biesbroek	  (Jurjen):	  als	  de	  hypotheek	  (rentevast	  periode?)	  afloopt	  moeten	  er	  dan	  weer	  
oversluitkosten	  betaald	  worden.	  Antwoord	  Arie:	  nee,	  aan	  het	  verlengen	  van	  een	  nieuwe	  rentevast	  
periode	  zijn	  geen	  kosten	  verbonden.	  
Arie	  heeft	  de	  verzekerde	  herbouwwaarde	  opgezocht,	  deze	  is	  €	  140.500,00	  
	  
3.	  Jaarverslag	  van	  de	  secretaris	  seizoen	  2013/2014	  
	  
Franz	  Heuser:	  blad	  3	  ‘commissie	  van	  De	  Grove	  Korrel’	  moet	  zijn	  ‘redactie	  van	  de	  DGK’.	  
Met	  deze	  aanpassing	  wordt	  het	  jaarverslag	  goedgekeurd.	  
Wilco	  bedankt	  de	  afwezige	  secretaris	  voor	  het	  jaarverslag.	  
	  
N.a.v.	  het	  verslag	  
Jurjen	  informeert	  naar	  de	  acties	  rondom	  de	  beëindigingen	  van	  een	  lidmaatschap.	  Hoe	  wordt	  dat	  
geregeld?	  	  
Bij	  ontvangst	  opzegging	  wordt	  er	  een	  ontvangstbevestiging	  gestuurd,	  er	  vindt	  geen	  persoonlijk	  
gesprek	  plaats.	  	  
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4.	  Jaarverslag	  van	  de	  penningmeester	  2013/2014	  	  
4.1	  	  Staat	  van	  baten	  en	  lasten	  
	  
Arie	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  stukken.	  

Inkomsten:	  
Bij	  de	  contributie	  is	  uitgegaan	  van	  65	  betalende	  leden.	  Er	  zijn	  veel	  mutaties	  geweest.	  Twee	  
leden	  zijn	  geroyeerd,	  omdat	  ze	  niet	  (meer)	  reageerden.	  
Leden,	  die	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  lid	  worden,	  betalen	  minder	  maar	  we	  betalen	  wel	  het	  volle	  
pond	  voor	  de	  Fotobond.	  
De	  omzet	  van	  de	  bar	  is	  gedaald	  (o.a.	  accijnsverhogingen)	  maar	  zit	  nog	  boven	  begroting.	  
Verhuur	  gaat	  goed,	  in	  totaal	  €	  470.	  De	  huur	  van	  april	  is	  nog	  niet	  geïnd.	  Opbrengsten	  

activiteiten	  leden	  is	  veel	  meer	  dan	  verwacht	  (€	  3299).	  Schilderijtjes	  (door	  Joke	  Maarleveld	  

ontdekt)	  hebben	  €	  1051	  opgebracht.	  

	   Uitgaven:	  
	   De	  verzekering	  is	  iets	  duurder	  geworden	  door	  hogere	  assurantiebelasting.	  

De	  inkoopprijs	  van	  het	  passe-‐partout	  karton	  is	  op	  dit	  moment	  hoger	  dan	  verkoopprijs.	  De	  prijs	  
per	  pak	  40/50	  zal	  verhoogd	  worden	  naar	  €	  11,50.	  Wilco	  is	  geïnteresseerd	  in	  andere	  adressen	  
voor	  goedkoper	  karton.	  Snijden	  en	  verpakken	  kost	  natuurlijk	  iets	  meer.	  Theo	  de	  Jong:	  bij	  
Harolds	  in	  Rotterdam	  is	  karton	  iets	  dunner	  en	  kost	  €	  0,50	  maar	  je	  moet	  het	  zelf	  op	  maat	  
snijden.	  
Spreekster	  Annette	  van	  Behrens	  (SKVR)	  over	  Twilight	  moet	  nog	  betaald	  worden	  (€300).	  Wordt	  
overgezet	  naar	  volgend	  jaar.	  Er	  is	  een	  goede	  hoop	  dat	  rekening	  zoek	  is.	  

	   Er	  zijn	  twee	  Grove	  Korrels	  uitgekomen,	  er	  komt	  nog	  een	  derde.	  De	  oplage	  wordt	  wat	  	  	  	  	  	  
	   teruggebracht.	  

De	  hangcommissie	  had	  aangegeven	  meer	  geld	  te	  willen	  voor	  vervangen/aanschaf	  materialen,	  
zij	  hebben	  er	  geen	  gebruik	  van	  gemaakt.	  Er	  was	  sprake	  van	  een	  eenmalige	  verhoging.	  	  
Voor	  het	  volgend	  begrotingsjaar	  is	  een	  veel	  hoger	  bedrag	  gereserveerd	  voor	  gemeentelijke	  
belastingen.	  Dit	  was	  meestal	  rond	  €	  600	  en	  is	  voor	  volgend	  jaar	  €	  950.	  Er	  is	  veel	  achterstand	  in	  
2012	  en	  2013	  bij	  de	  gemeente	  bij	  het	  innen	  van	  de	  belastingen.	  

	   Opbrengst	  schilderijen	  bij	  innovatiefonds	  op	  voorstel	  Joke	  Maarleveld.	  
	  
Volgens	  Arie	  sluiten	  we	  een	  goed	  jaar	  af.	  
	  
	  4.2	  Balans	  	  
	  
Arie	  geeft	  de	  volgende	  toelichting:	  De	  WOZ	  waarde	  van	  het	  pand	  is	  enorm	  laag	  ingeschat	  (€	  48.000).	  
Mooi	  voor	  belastingdruk	  maar	  het	  is	  verre	  van	  de	  reële	  waarde.	  Alleen	  de	  grond	  is	  al	  €	  56.000	  waard.	  	  
De	  hypotheekrente	  is	  afgesloten	  op	  5,9%.	  Dit	  lijkt	  hoog,	  maar	  zakelijke	  hypotheken	  zijn	  duurder	  en	  
de	  percentages	  zijn	  niet	  te	  vergelijken	  met	  particuliere	  tarieven.	  
	  
Uitgaven	  onderhoud:	  gordijnen	  en	  rolgordijnen	  beneden	  en	  boven.	  Voor	  schilderwerk	  aan	  de	  daklijst	  
is	  een	  stelling	  gehuurd.	  
	  
4.3	  Contributievaststelling	  seizoen	  2014/2015	  
	  
Arie	  geeft	  de	  volgende	  toelichting:	  
Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  hoeft	  de	  contributie	  niet	  verhoogd	  te	  worden.	  Verder	  geeft	  de	  aflossing	  
van	  de	  hypotheek	  en	  de	  nieuwe	  rente	  ook	  lagere	  lasten.	  De	  €140	  contributie	  wordt	  daarom	  
gehandhaafd.	  
	  



	  
3	  

4.4	  Begroting	  seizoen	  2014/2015	  
	  
Arie	  geeft	  de	  volgende	  toelichting:	  
Ondanks	  de	  zakkende	  trend	  van	  de	  barverkoop,	  verwachten	  we	  de	  begroting	  wel	  te	  halen.	  
Deze	  week	  is	  de	  bevestiging	  van	  het	  Humanistisch	  Verbond	  ontvangen	  voor	  6	  avonden	  verhuur	  in	  
clubgebouw.	  
Geen	  opbrengsten	  van	  acties	  meegenomen.	  
We	  hebben	  inmiddels	  61	  leden,	  er	  is	  uitgegaan	  van	  65	  
Hypotheekrente	  eerst	  €	  1200	  per	  jaar	  nu	  €	  300	  
Alle	  verzekeringen	  zijn	  ondergebracht	  in	  één	  pakket.	  Dit	  komt	  gunstiger	  uit.	  
Belastingen	  zie	  eerder.	  	  
Internetaansluiting	  (vanwege	  LED-‐scherm)gaat	  rond	  €	  30	  per	  maand	  kosten.	  
Komend	  jaar	  negatieve	  begroting.	  Balans	  weinig	  aan	  de	  hand.	  
Van	  de	  zomer	  worden	  de	  radiatoren	  vervangen	  (beneden).	  	  
	  
N.a.v.	  de	  begroting:	  
Henk	  Ras:	  zit	  er	  een	  knik	  in	  gasverbruik	  i.v.m.	  met	  nieuwe	  dak?	  Wilco	  heeft	  het	  idee	  dat	  het	  
gasverbruik	  wel	  wat	  gunstiger	  is	  maar	  omdat	  de	  afrekeningen	  de	  laatste	  jaren	  achtereen	  op	  basis	  van	  
inschatting	  gemaakt	  zijn	  is	  dat	  niet	  helemaal	  goed	  te	  vergelijken.	  
Heeft	  overstappen	  zin?	  We	  betalen	  een	  relatief	  hoog	  tarief	  (ENECO)	  omdat	  we	  een	  zakelijke	  klant	  
zijn.	  
Jurjen:	  reservering	  voor	  jubileum	  is	  voor	  volgende	  jubileum?	  Arie:	  de	  toevoeging	  die	  nu	  gedaan	  
wordt	  is	  voor	  het	  komende	  (55j)	  jubileum.	  
	  
Verder	  geen	  vragen.	  De	  begroting	  is	  hiermee	  goedgekeurd.	  Wilco:	  we	  doen	  ons	  best	  om	  het	  zo	  te	  
laten	  verlopen	  als	  het	  op	  papier	  staat.	  	  
Wilco	  bedankt	  Arie	  voor	  het	  opmaken	  van	  de	  stukken	  en	  zijn	  toelichtingen.	  
	  
5.	  Kascommissie	  
	  
5.1	  Verslag	  van	  de	  Kascommissie	  
De	  kascommissie	  bestaande	  uit	  Jan	  Kuijs	  en	  Peter	  Baan	  hebben	  op	  9	  mei	  2014	  de	  stukken	  
gecontroleerd.	  Jan	  is	  met	  vakantie.	  Peter	  doet	  verslag.	  Hij	  stelt	  namens	  de	  kascommissie	  voor	  het	  
bestuur	  decharge	  te	  verlenen	  voor	  het	  gevoerde	  financiële	  beleid	  2013/2014.	  De	  vergadering	  
verleent	  decharge	  aan	  het	  bestuur	  voor	  het	  financiële	  beleid	  2013/2014.	  
De	  kascommissie	  is	  bezorgd	  over	  het	  grote	  aantal	  leden	  dat	  het	  lidmaatschap	  beëindigt.	  Zij	  vragen	  
zich	  in	  het	  bijzonder	  af	  naar	  de	  reden	  van	  vertrek.	  Hebben	  ze	  er	  geen	  zin	  meer	  in	  of	  vinden	  ze	  de	  
cultuur	  niet	  prettig?	  
Wilco:	  de	  reden	  is	  vaak	  niet	  duidelijk	  maar	  het	  is	  een	  beeld	  dat	  zich	  al	  jaren	  achtereen	  herhaalt,	  er	  is	  
een	  komen	  en	  een	  gaan.	  
	  
5.2	  Verkiezingen	  Kascommissie	  
	  
Jan	  en	  Peter	  zijn	  herkiesbaar.	  Jan	  heeft	  aan	  Arie	  al	  toegezegd	  het	  nog	  een	  jaar	  te	  willen	  doen.	  Peter	  
geeft	  aan	  het	  ook	  nog	  wel	  een	  jaar	  te	  willen	  doen.	  Beiden	  worden	  herkozen.	  
	  
6.	  Bestuursverkiezing	  	  
	  
Aftredend	  en	  herkiesbaar	  (voorstel	  bestuur)	  Wilco	  (voorzitter).	  
Aftredend	  en	  herkiesbaar	  Arie.	  
De	  vergadering	  stemt	  met	  applaus	  in	  met	  de	  herverkiezing	  van	  Wilco	  als	  voorzitter	  (in	  functie	  
gekozen)	  en	  de	  herverkiezing	  van	  Arie.	  	  
Tussentijds	  aftredend	  Hans	  (secretaris).	  
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Wilco	  leest	  een	  stukje	  voor	  van	  de	  mail	  van	  Hans	  aan	  hem:	  “Afgelopen	  tijd	  zijn	  er	  op	  de	  club	  een	  paar	  
dingetjes	  voorgevallen	  die	  ik	  als	  minder	  plezierig	  heb	  ervaren.	  Tevens	  heb	  ik	  ervaren	  dat	  de	  club	  
enigszins	  aan	  het	  veranderen	  is	  waardoor	  ik	  me	  minder	  ben	  gaan	  thuis	  voelen	  ten	  opzichte	  van	  mijn	  
begin	  jaren.	  Een	  sluipende	  verandering.	  De	  druppel	  voor	  de	  beslissing	  is	  de	  napraat	  van	  de	  
bespreking	  van	  de	  Bondsfotowedstrijd	  hier	  in	  het	  clubgebouw	  9	  april”.	  
Zonder	  overleg	  met	  het	  bestuur	  heeft	  Hans	  de	  beslissing	  genomen	  zijn	  lidmaatschap	  op	  te	  zeggen	  en	  
daarmee	  ook	  zijn	  bestuursfunctie	  neer	  te	  leggen.	  Na	  dit	  besluit	  van	  Hans	  is	  er	  over	  en	  weer	  contact	  
geweest	  met	  het	  bestuur.	  Op	  de	  bestuursvergadering	  vorige	  week	  bleek	  dat	  er	  niets	  meer	  aan	  te	  
doen	  was.	  Eerst	  een	  druppel	  maar	  daarna	  bleek	  er	  meer	  te	  zijn.	  Hij	  vindt	  o.a.	  dat	  het	  bestuur	  te	  
weinig	  doet	  om	  de	  club	  naar	  een	  hoger	  plan	  te	  trekken	  en	  het	  beleid	  dat	  gevoerd	  wordt	  heeft	  geen	  
effect.	  Hans	  heeft	  zijn	  functie	  tot	  aan	  ledenvergadering	  aangehouden	  maar	  bezocht	  geen	  
clubavonden	  meer.	  
	  
Hans	  was	  lid	  sinds	  2006	  en	  zit	  sinds	  2009	  in	  het	  bestuur,	  de	  laatste	  jaren	  als	  secretaris	  waaraan	  hij	  
een	  zeer	  goede	  invulling	  heeft	  gegeven.	  Hij	  was	  de	  drijvende	  kracht	  achter	  de	  renovatie	  van	  het	  dak	  
en	  heeft	  de	  onderhandelingen	  met	  de	  aannemer	  gevoerd.	  Hij	  was	  een	  actief	  en	  goed	  fotograaf	  (BMK	  
2012)	  en	  gaf	  commentaar	  op	  fotoavonden.	  Alles	  bij	  elkaar	  een	  groot	  verlies	  voor	  vereniging.	  
	  	  
Ger	  Sterk:	  heeft	  Hans	  er	  gelijk	  in	  dat	  we	  afzakken	  in	  wat	  we	  op	  de	  bok	  zetten.	  Als	  dat	  waar	  is,	  moeten	  
we	  erover	  nadenken	  wat	  we	  er	  aan	  kunnen	  doen.	  Hij	  betreurt	  dat	  Hans	  weggaat	  en	  begrijpt	  niet	  dat	  
twee	  mannen	  zo	  tegenover	  elkaar	  komen	  te	  staan,	  dat	  dit	  gebeurt.	  Zijn	  er	  genoeg	  lijmpogingen	  
gedaan?	  Volgens	  Arie	  wel.	  Er	  is	  met	  alle	  bestuursleden	  over	  gesproken.	  Arie	  en	  Wilco	  hebben	  te	  
vergeefs	  een	  poging	  ondernomen	  de	  heren	  weer	  met	  elkaar	  in	  contact	  te	  brengen.	  	  
	  
Elk	  jaar	  vertelt	  Wilco	  wat	  we	  proberen	  te	  doen	  om	  kwaliteit	  na	  te	  streven.	  We	  zijn	  nog	  steeds	  een	  
club	  waar	  goed	  gefotografeerd	  wordt.	  We	  hebben	  allemaal	  een	  verschillend	  niveau	  en	  we	  kunnen	  
niet	  allemaal	  in	  de	  ‘top’	  zitten.	  Belangrijk	  is	  dat	  we	  individueel	  kunnen	  inschatten	  waar	  we	  
fotografisch	  staan.	  
	  
Gosse	  Bosma:	  Bij	  5	  met	  samenhang	  zaten	  alle	  deelnemers	  van	  FCZ	  bij	  de	  eerste	  20,	  helemaal	  niet	  
slecht	  dus.	  
	  
Om	  de	  vrijgevallen	  vacature	  in	  het	  bestuur	  weer	  aan	  te	  vullen	  en	  omdat	  het	  bestuur	  wil	  uitbreiden	  
naar	  zes	  bestuursleden,	  stelt	  het	  bestuur	  Marjan	  Leeuwesteijn	  en	  Remco	  Schade	  voor	  als	  nieuwe	  
kandidaten.	  De	  vergadering	  stemt	  in	  met	  beiden.	  Marjan	  wordt	  secretaris	  en	  Remco	  zal	  haar	  bij	  die	  
taak	  ondersteunen.	  
	  
7.	  Nieuws	  uit	  de	  werkgroepen	  	  
	  
7.1	  Redactie	  DGK	  
	  
De	  redactie	  bestaat	  uit:	  Joke	  Maarleveld,	  Franz	  Heuser,	  Martin	  Geuze	  en	  Marjan	  Leeuwesteijn.	  	  
Martin:	  De	  laatste	  Grove	  Korrel	  moet	  nog	  verschijnen	  en	  komt	  de	  laatste	  avond.	  Vier	  Grove	  Korrels	  is	  
helaas	  niet	  gelukt.	  Dit	  ligt	  o.a.	  ook	  aan	  tekort	  aan	  goede	  teksten.	  Hij	  doet	  een	  oproep	  om	  teksten	  aan	  
te	  leveren.	  Franz	  verzorgt	  de	  opmaak	  en	  Joke	  is	  de	  drijvende	  kracht.	  Marjan	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  
toegevoegd	  en	  vervangt	  daarmee	  Diana	  de	  Bruijn.	  Het	  streven	  is	  om	  volgend	  jaar	  weer	  vier	  Korrels	  
uit	  te	  geven.	  
Vragen/verbeteringen:	  Wouter	  Dekkers:	  zouden	  er	  interviews	  afgenomen	  kunnen	  worden?	  
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7.2	  	  Hangcommissie	  
	  
Wim	  van	  Venrooij	  stopt	  met	  de	  hangcommissie	  omdat	  hij	  het	  niet	  kan	  combineren	  met	  andere	  
werkzaamheden.	  Anja	  GrootZwaaftink	  en	  Joke	  Maarleveld,	  gaan	  met	  de	  handige	  handjes	  van	  Tonny	  
Polders,	  Aart	  van	  Loon	  en	  Jan	  Maaskant,	  gewoon	  verder.	  
	  
7.3	  	  Onderhoudscommissie	  
	  
Theo	  de	  Jong	  vertelt	  wat	  er	  op	  stapel	  staat	  het	  komende	  zomerreces	  
De	  CV’s	  beneden	  worden	  vervangen,	  grootste	  klus.	  
De	  hangcommissie	  heeft	  verzocht	  om	  in	  de	  bar	  ook	  een	  grijze	  baan	  op	  de	  muur	  aan	  te	  brengen.	  
De	  goot	  aan	  tuinzijde	  moet	  geschilderd	  worden	  en	  de	  dakgoten	  moeten	  worden	  schoongemaakt.	  
Er	  moet	  een	  kast	  gemaakt	  worden	  voor	  het	  LED	  scherm.	  
De	  bok	  wordt	  ook	  opgeknapt.	  
De	  grote	  schoonmaak.	  Volgende	  week	  wordt	  een	  lijst	  opgehangen.	  
De	  nieuwe	  vloer	  moet	  nog	  maar	  even	  uitgesteld	  worden	  (kostbaar).	  Laminaat	  (goedkoper)	  is	  geen	  
optie	  vanwege	  te	  weinig	  geluiddemping.	  
Tegelvloer	  toilet	  vervangen?	  Toiletpot	  wordt	  lastig.	  Verlaagd	  plafond	  aanbrengen?	  
Heeft	  iemand	  verstand	  van	  leilinden?	  Henk	  heeft	  het	  vorig	  jaar	  gedaan.	  Hans	  had	  daar	  verstand	  van.	  
	  
7.4	  	  Website	  
	  
Wachtwoord:	  zat	  een	  logische	  structuur	  in.	  Gaan	  we	  omzetten.	  Iedereen	  krijgt	  ander	  wachtwoord	  
toebedeeld	  (via	  email).	  Is	  zelf	  weer	  aan	  te	  passen.	  
	  
7.5	  	  Innovatiecommissie	  
	  
De	  commissie	  bestaat	  uit	  Jan	  Huisman	  en	  Leo	  van	  den	  Hooven	  met	  Arie	  als	  ondersteuning.	  Zij	  
hebben	  besloten	  welk	  scherm	  het	  beste	  is	  (vooral	  voor	  zwart/wit).	  Het	  scherm	  is	  inmiddels	  
gereserveerd.	  De	  beste	  oplossing	  is	  het	  scherm	  via	  een	  TV	  lift	  in	  en	  uit	  de	  kast	  te	  laten	  komen.	  De	  
kast	  staat	  op	  het	  podium.	  Uit	  het	  zicht	  (inbraak),	  geld	  voor	  de	  TV	  lift	  is	  er.	  
Het	  bestuur	  heeft	  een	  extra	  wens	  om	  een	  internetaansluiting	  te	  hebben.	  Alleen	  internet,	  geen	  
telefoon.	  Er	  wordt	  gekeken	  hoe	  er	  met	  een	  wachtwoord	  omgegaan	  moet	  worden.	  De	  aansluiting	  
geeft	  de	  mogelijkheid	  internet	  op	  clubavonden	  interactief	  te	  gebruiken	  en/of	  in	  te	  spelen	  op	  
activiteiten,	  zaken	  op	  internet	  opzoeken	  (tijdens	  clubavonden	  en	  met	  name	  bij	  Boven	  Bezinnen	  en	  
Beneden	  Beginnen).	  Verder	  kunnen	  de	  suppoosten	  op	  zaterdag	  van	  de	  aansluiting	  gebruik	  maken.	  
De	  beamer	  blijft	  in	  principe	  hangen	  maar	  we	  denken	  dat	  die	  steeds	  minder	  gebruikt	  gaat	  worden.	  
Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  we	  en	  masse	  foto’s	  gaan	  presenteren	  via	  het	  scherm.	  Misschien	  wel	  eens	  
een	  keer	  proberen.	  Maar	  de	  bedoeling	  is	  dat	  foto’s	  op	  de	  bok	  komen,	  ook	  vanwege	  kwaliteitsbelang.	  	  
	  
Joke	  M:	  is	  er	  na	  het	  scherm	  en	  lift	  e.d.	  nog	  geld	  over?	  Arie:	  Ja,	  zo’n	  €	  500.	  
	  
7.6	  Jubileumcommissie	  
	  
Bestaat	  uit	  Hangcommissie,	  redactie	  DGK,	  Pauline	  en	  Wilco.	  Op	  de	  praatavond	  zijn	  de	  leden	  
geïnformeerd	  over	  de	  ‘selfie’	  die	  leden	  in	  kunnen	  leveren	  +	  de	  foto	  die	  je	  afgelopen	  5	  jaar	  hebt	  laten	  
zien	  +	  een	  klein	  stukje	  tekst	  (over	  fotografie	  of	  over	  zelfportret).	  Dit	  wordt	  in	  een	  boekje	  (dikke	  Grove	  
Korrel)	  verwerkt.	  
Er	  komt	  een	  Jubileumexpositie	  in	  oktober	  bestaande	  uit	  de	  uitvergrootte	  bladzijden	  van	  het	  boekje	  
De	  jubileumviering	  wordt	  uitgesteld	  tot	  oktober	  ivm	  Fotofestival	  aan	  de	  Maas.	  De	  expositie	  wordt	  op	  
de	  eerste	  zaterdag	  van	  oktober	  geopend	  met	  een	  hapje	  en	  drankje.	  Om	  de	  festiviteiten	  af	  te	  sluiten	  
wordt	  er	  een	  selfmade	  buffet	  georganiseerd	  (zoals	  het	  klussersbuffet).	  Moment	  van	  het	  buffet	  n.t.b.	  
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8.	  Programma	  2014/2015	  	  
	  
Programma	  kopie	  van	  afgelopen	  seizoen.	  
We	  beginnen	  op	  8	  september	  i.p.v.	  1	  september	  omdat	  de	  vakanties	  hier	  doorlopen	  tot	  en	  met	  het	  
laatste	  weekend	  van	  augustus.	  
Boven	  beginnen/Beneden	  bezinnen	  gaat	  dit	  seizoen	  in	  elk	  geval	  door.	  Beneden	  invulling	  om	  
fotografie	  te	  verdiepen,	  vooral	  langer	  praten	  over	  foto’s.	  Boven	  instructies.	  
4	  mei	  gewoon	  clubavond.	  Hebben	  we	  vaker	  gedaan,	  beginnen	  om	  20:30.	  
Afgelopen	  seizoen	  17	  nieuwerkavonden	  en	  komend	  seizoen	  maar	  15.	  
Openingsspreker	  waarschijnlijk	  Ilvy	  Njiokiktjien	  (onderhandelingen	  lopen)	  
Grote	  spreker	  voor	  jubileum	  is	  nog	  niet	  gevonden.	  
	  
Henk	  Ras:	  15	  nieuwerkavonden,	  54	  foto’s	  gemiddeld.	  We	  kunnen	  misschien	  een	  clubbezoek	  
inwisselen	  voor	  een	  nieuwerkavond.	  Wilco:	  dat	  is	  misschien	  wel	  verstandig.	  
Seizoen	  verlengen	  naar	  juni	  is	  niet	  handig	  omdat	  er	  al	  een	  hoop	  mensen	  al	  met	  vakantie	  zijn.	  	  
	  
Suggesties	  voor	  clubs	  en	  sprekers	  zijn	  welkom.	  
Peter	  Baan:	  idee	  om	  een	  keer	  anoniem	  foto’s	  op	  de	  bok	  te	  zetten?	  
	  
9.	  Rondvraag	  
	  
Barth	  Bakker	  wil	  het	  bestuur	  en	  werkgroepen	  wederom	  bedanken	  voor	  alle	  werkzaamheden.	  
Applaus	  volgt.	  Wilco	  sluit	  zich	  daar	  bij	  aan.	  Er	  gebeurt	  heel	  veel	  op	  de	  achtergrond	  met	  veel	  inzet.	  
	  
	  
10.	  Sluiting	  
	  
Wilco	  sluit	  af	  met	  de	  herinnering	  foto’s	  mee	  te	  nemen	  voor	  het	  jaaroverzicht	  (5	  foto’s).	  
Volgende	  week	  zondag	  is	  de	  eindejaar	  excursie	  naar	  Knokke.	  Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  nog	  weinig	  
aanmelding.	  
Iedereen	  is	  tijdens	  het	  zomerreces	  elke	  maandag	  gewoon	  welkom.	  
Arie	  heeft	  net	  de	  fooienpot	  nog	  geopend	  en	  geteld.	  Opbrengst	  €	  233.	  	  
Wilco	  bedankt	  iedereen	  voor	  alle	  inzet	  voor	  de	  club	  en	  wenst	  iedereen	  alvast	  een	  fijne	  vakantie	  toe.	  
	  
	  
Pauline	  Jansen	  
Notulist	  
	  
	  


