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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fotoclub Zwijndrecht gehouden op 23 mei 2016 
 
1. Opening door de voorzitter 
 De voorzitter opent de vergadering. 

 
De voorzitter benoemd in zijn openingswoord het volgende: 

o Presentatie op het scherm. 
o Buitenlandexcursie naar Parijs. 
o De nieuwe vloer. 
o De nieuwste Grove Korrel met op de achterzijde een duidelijke hint naar  

de aangename verhuurinkomsten.  
o Mentoraten door Rudi Kleingeld. 
o Donderdagavond fotovoorbesprekingsgroep. 
o De gezondheid van Aart van Loon, Steef Engering, Martin Kleefkens. 
o Vernieuwingen bij de Fotobond, met digitale nieuwsbrief en het 

fotojaarboek. 
 

2. Notulen van de vergadering van 11 mei 2015 
 Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

Dank aan Martin Geuze voor de samenstelling. 
 

3. Jaarverslag  van  de  secretaris  seizoen  2015/2016 
 De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag. 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag en dit wordt daarmee goedgekeurd. 
 
Intermezzo 
De voorzitter laat als toelichting op het jaaroverzicht een PowerPointpresentatie 
met foto’s zien van diverse gebeurtenissen gedurende het afgelopen clubjaar. 
 

4. Jaarverslag van de penningmeester 2015/2016 
 De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de staat van baten en 

lasten en de balans. 
Punten die werden besproken: 

o € 3560,- aan extra baten in 2015/16, door diverse extra-activiteiten.  
o De barverkoop loopt terug terwijl de accijnzen juist zijn toegenomen. 

Besloten is om de prijzen niet te verhogen, maar het nog een jaar aan te 
kijken. 

o Kosten voor De Grove Korrel vielen € 493,- lager uit dan begroot. 
o Er zijn 67 betalende leden nodig om de club kostendekkend te laten 

functioneren. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het overzicht. 
 
Aangaande de begroting 2016/17 werd het volgende door de penningmeester 
toegelicht: 

o Barverkoop wordt nog op € 2500,- gehouden. 
o Bij 64 betalende leden is er sprake van een break-even, d.w.z. 3 leden 

minder dan voor 2015/2016 noodzakelijk was. 
o Mede daardoor wordt de contributie niet verhoogd. 
o Extra baten zijn niet in de begroting meegenomen. 
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o Prijs van het fotokarton moet t.z.t. verhoogd worden om kostendekkend te 
blijven. 

o Voorzien wordt in een batig saldo van € 1785,- voor 2016/17. 
 
Jurjen Biesbroek snapt de financiële behoedzaamheid van de penningmeester, 
maar wellicht wordt er nu té voorzichtig begroot ? Zou mooi zijn als er nog 
financiële ruimte is voor activiteiten die fotografie betreffen. 
Peter Visser vraagt zich af of er dan ook niet meer sprekers zouden kunnen worden 
uitgenodigd. De voorzitter geeft aan dat er al vier keer een spreker wordt 
uitgenodigd en bij meer sprekers dat ten koste zal gaan van een andere 
clubavondactiviteit. Daarbij valt het niet mee om aan goede sprekers te komen. 
Het voorbeeld van F.C. Maasluis wordt nog genoemd, waar zeer regelmatig 
sprekers komen, doch daar dient dan ook voor betaald te worden door de 
bezoekers. 
Theo de Jong vraagt of het mogelijk is om een scherm aan te schaffen bestemd 
voor de bovenverdieping. De penningmeester geeft aan dat daar straks op zal  
worden teruggekomen. 
Verder zijn er geen vragen. 
 
De penningmeester licht verder toe: 

o De nog openstaande ledencertificaten (69 stuks á € 100,-) zullen dit jaar in 
het geheel worden afbetaald. Voordeel daarvan is dat de club, 
begrotingstechnisch, met minder betalende leden nog steeds break-even 
draait. En daarbij  is het een goede bestemming van het surplus aan Eigen 
Vermogen. 

o Er komt een tweede scherm voor boven van 48 Inch. De voorzitter merkt 
op dat dit noopt tot een interessant programma voor zowel beneden als 
voor boven. 

Jurjen Biesbroek vraagt of het niet mogelijk is om het fotokarton in grotere 
hoeveelheden in te kopen, waardoor de prijs gedrukt wordt. De voorzitter geeft aan 
dat de snijkosten de meest bepalende kostenfactor is, en niet zozeer de hoeveelheid 
aan in te kopen fotokarton. Theo de Jong merkt op dat zijn karton bij Harolds 
vandaan komt; dat is voordeliger maar dit dient dan wel zelf op maat te worden 
gesneden. 
 
 De vergadering gaat akkoord met de opgestelde begroting. 
 

5. Kascommissie 
 De kascommissie bestaat uit Jurjen Biesbroek en Barth Bakker. De eerste geeft 

een toelichting op de kascontrole: “Arie (sic. de penningmeester) heeft het prima 
voor elkaar.”. Verder zijn er geen opmerkingen en de kascommissie adviseert aan 
de algemene ledenvergadering om decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor de uitgevoerde werkzaamheden. 
Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd die bestaat uit Jurjen Biesbroek en 
Theo de Jong. 
 
Ter afsluiting van dit punt bedankt de penningmeester de leden die op de 
verhuuravonden voor de barbezetting zorgen.  
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6. Bestuursverkiezing 
 Er zijn voor nu geen bestuurswisselingen, maar voor 2017/18 is alleen Martin 

Geuze niet-aftredend.  
 

7. Werkgroepen 
 De verschillende werkgroepen doen kort verslag: 

 
De Grove Korrel 
Zoals gepland werd De Grove Korrel 3 keer in dit seizoen uitgegeven.  
Vier personen voeren nu de redactie.  
Er komen steeds meer tekstuele bijdragen van leden binnen; goed om te zien ! 
De redactie is bijzonder geïnteresseerd wat de leden van De Grove Korrel vinden, 
feedback wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld ! 
 
Hangcommissie 
Anja Groot Zwaaftink verlaat de Hangcommissie. Joke Maarleveld bedankt Anja 
voor haar inzet in al die jaren. Joke wil zelf ook een stapje terugdoen. Mede 
daardoor komen er nieuwe commissieleden bij: Lia Perquin, Cor Ritmeester, 
Remco Schade. Joke bedankt de mede-hangcommissieleden voor al hun inzet. 
 
Website 
De website functioneert goed, Marin Geuze verneemt graag feedback van de leden 
over de website. 
Martin bedankt Leo voor zijn inspanningen inzake het Nieuwerk plaatsen.  
De Nieuwsbrief op de website functioneert weer. Wordt als heel erg leuk door de 
leden ervaren. 
 
Onderhoudscommissie 
Theo de Jong geeft aan dat door het vele onderhoud in het afgelopen jaar er voor 
het komend seizoen relatief weinig omhanden is: 

o Toiletruimte afmaken 
o Plinten plaatsen 
o Lampen boven de bok vernieuwen 
o Tuinonderhoud 

 
8. Programma 2016/2017 
 Het programma voor het komend seizoen zal in grote lijnen een kopie zijn van het 

afgelopen jaar. 
De uit te nodigen sprekers worden toegelicht en de secretaris geeft aan welke clubs 
benaderd zijn voor een fotopresentatieavond. 
 
Eén avond staat nog open. Barth Bakker oppert het idee om die dan aan de “vijf 
met samenhang” series te wijden. De voorzitter geeft aan dit een goede suggestie 
te vinden.  
 
De voorzitter geeft aan dat de BBBB-avonden onder auspiciën van de 
gespreksleiders worden georganiseerd, maar dat het alle leden vrij staat om zo’n 
avond te organiseren- graag zelfs- en suggesties zijn welkom. De vergadering 
geeft aan dat het goed gaat met de BBBB en dat dit dan ook zo gehandhaafd kan 
blijven.    



4 
 

 
Als buitenlandexcursie wordt voor dit jaar opnieuw Parijs geopperd. Enerzijds 
omdat het bezoek aan Paris Photo vorig jaar door de aanslagen in het water viel, 
anderzijds omdat er weinig alternatieven zijn voor de combinatie buitenlandse stad 
& fotomanifestatie in de periode dat wij willen.  
 
De laatste tijd wordt er aan de zondagochtend-fotoexcursie nog maar door zo’n 
vijf leden deelgenomen; het bestuur wil aan die geringe opkomst graag een ‘boost’ 
geven en vooral de nieuwere leden zien te motiveren om op zondagochtend mee te 
gaan, bijvoorbeeld door deze aan een meer ervaren fotograaf te koppelen. 
 
Schermpresentatie 
Volgens de statistieken werd in het afgelopen seizoen 38% van het Nieuwerk op 
het scherm vertoond. In leden uitgedrukt: 8 op het scherm; 17 op de bok; 18 zowel 
bok als scherm. Speciale aandacht ook voor Aren van den Doel die via 
schermpresentatie  met stip op no. 1 is binnengekomen qua aantal gepresenteerde 
foto’s. 
 
De voorzitter bespreekt de schermevaluatie: 

o Bijzonder positief dat nu meer leden hun fotowerk laten zien. 
o Schermpresentatie werkt het best bij autonome beelden, niet bij series. 
o Door de snelheid van bewerking bestaat het risico dat het werk nog niet is 

ingedaald.  
o De huidige hoeveelheid aan schermwerk is het maximum. 
o Bokwerk blijft de voorkeur houden.  
o Het lukt nog niet om het schermwerk snel genoeg te bespreken. Punt van 

aandacht, met name voor de gespreksleiders. 
Aangaande dat laatste merkt Peter Visser op dat Franz Heuser een 
bewerkingsprogramma heeft waarmee schermfoto’s naast elkaar kunnen worden 
gepresenteerd- als zijnde één geheel, en dit kan dan zo besproken worden in plaats 
van de losse beelden. Het proberen waard.  
 
Theo de Jong noemt dat het aantal te presenteren foto’s ook van belang is, wellicht 
een quotum invoeren ? De voorzitter geeft aan dat er geen officieel quotum is 
vastgelegd; het zal met de gespreksleiders worden besproken. Doch het meest van 
belang in deze is dat de fotografen zelf verantwoordelijk zijn om de hoeveelheid 
aan te presenteren foto’s behapbaar te houden.    
 
Joke Maarleveld geeft aan dat het haar opvalt dat de eerste foto’s op de 
Nieuwerkavond (te)veel bespreektijd krijgen en dat dit ten koste gaat van de nog 
later op de avond te bespreken foto’s. Punt van aandacht voor de gespreksleiders, 
met daarbij tevens de suggestie om niet te lang door te gaan tot de pauze, want dan 
zakt de aandacht van de zaal weg. 
 
Peter Visser geeft aan dat naar zijn mening de leden dienen te bepalen wat een 
maximale hoeveelheid aan schermwerk kan zijn en niet het bestuur. De voorzitter 
noemt daarop nogmaals zijn motivatie waarom de bok de voorkeur heeft boven het 
scherm, waaronder de betere kwaliteit van presentatie en door het intensievere 
bewerkingsproces minder kans op het presenteren van nog niet ingedaald werk en 
dat het bestuur de eindverantwoordelijke is. Aren van den Doel geeft aan dat het 
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naar zijn mening kwaliteitstechnisch niet uitmaakt dat het een schermfoto is. Wim 
Benschop zegt dat in zijn optiek de verhouding twee bokavonden tegen maximaal 
één schermavond mag zijn. Kortom, de meningen zijn nog enigszins verdeeld. De 
voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling dat de schermproef zal 
worden voortgezet in het seizoen 2016/17. 
 
Dimitrios Sapanidis merkt op dat na slechts één seizoen die percentages ook niet 
alles zeggen.  
Over het pas laat invoeren van een schermpresentatie, ten opzichte van andere 
fotoclubs, merkt Wim Benschop als laatste op dat Fotoclub Zwijndrecht een 
eigenzinnige club is, en dat maakt ook wie wij zijn.    
 

9. Rondvraag 
 Franz Heuser merkt op dat een dankwoord aan de werkgroep posters gemist wordt. 

De voorzitter bedankt de werkgroep posters en tevens alle niet bij naam genoemde 
leden die zich dit seizoen voor de club hebben ingespannen.  
 

10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:22 
 


