Verslag algemene ledenvergadering afv. De Iris gehouden op 19 februari 2018 in
wijkcentrum De Roef
Aanwezig: Fedde van Bemmel, Marjoleine Brielsman, Aad van den Bos, Arnold v.d. Kamp, Colinda van
Driesten, Diana Vivas, Marcel Gort, Els Hoksberg, Rien van Leeuwen, Jan Mondria, Bert Nummerdor, Hein
Hendriksen, Margriet Hop, Hans de Ru, Arnold Kruithof, Irma de Lange, Peter Nadort, Karel Maaswinkel,
Loes Deirkauf, Theo Sierksma, Ton Tuinman, en Dirk Westra (totaal 22 personen).
Afwezig : Henk ter Hoeve, Hans Schraders , Pieter Poorter, Gerdien Nijman , Tini Dirksen, Harry Mulder,
Steven Hannema, Roy Broersma, Bas van Vegchel en Ina de Weert. (10 personen)
Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ton Tuinman. Penningmeester: Loes Deirkauf. Algemene zaken: Theo Sierksma Secretaris: Dirk
Westra
Opening :
De voorzitter opent 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Ton heeft Hans Schraders bezocht. Hans is nog niet in staat om de vereniging te bezoeken maar bedankt
iedereen voor de steun die hij mocht ontvangen i.v.m. overlijden van zijn vrouw Thea.
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.
Notulen incl. actiepunten algemene ledenvergadering 2017:
Vraag: hoe gaan we om met de face-book pagina? Antw. : Dit is nog niet helemaal duidelijk en zal aan Ina
voorgelegd worden. Verder geen opmerkingen op verslag. Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Actiepunten: Hans de Ru en Arnold v.d. Kamp hebben een onderzoek gedaan naar de beeldkwaliteit van de
beamer. Conclusie is dat het momenteel financieel niet haalbaar is om een nieuwe beamer aan te schaffen.
We kunnen wel een belangrijk voordeel halen als we de beamer goed kalibreren. daar is een apparaat voor
aangeschaft. Ook is het belangrijk dat de foto’s full-frame worden geprojecteerd en dat de leden hun
beeldscherm thuis ook kalibreren. Hiervoor is een zgn. spider beschikbaar. Omgevingslicht en kijkhoek
spelen ook een rol. We gaan dit eerst eens een half jaar aanzien en kijken dan wat het resultaat is.
Afgesproken wordt dat de beamer niet meer wordt uitgeleend.
Jaarverslagen div. commissies:
De vraag wordt algemeen gesteld. Zijn er opmerkingen op de verslagen van secretaris, werkgroepen,
expositie-commissie, jubileum-commissie. PR-commissie ontbreekt . (maar komt misschien nog. Ina heeft
het momenteel erg druk) Voor de macro-werkgroep wordt met Hein Bergheim, Hein Hendriksen bedoeld.
Arnold v.d. Kamp zou graag wat meer leden aan de Audio Visual-werkgroep toevoegen. Momenteel bestaat

deze nog maar uit 3 leden t.w. Arnold, Karel en Pieter Poorter.
Voor alle werkgroepen is er waardering voor de inspanning die er wordt gedaan.

Financiën:
Balans per 1 -1 2018:
Loes geeft een toelichting op de financiële bijlagen. Vraag: voor de expositie 60-jarig bestaan staat een
bedrag van € 7779,81. De posten waaraan dit bedrag is besteedt zijn niet genoemd. Antw.: alles is
bijgehouden door Colinda en Loes en vervolgens gecontroleerd door de kascommissie die het ook heeft
goedgekeurd. Dit is voldoende garantie dat het financieel klopt. Eventueel kan men bij Loes de boeken
inzien. Vraag: hoe wordt het aantal leden door de fotobond bepaald? Antw. : als er een lid zijn
lidmaatschap opzegt of er komt een nieuw lid bij wordt dit direct gemaild aan de ledenadministratie van de
fotobond. De bond gaat uit van een teldatum (1 febr. ) Ieder lid heeft ook een uniek bondsnummer. Voor
ons 420…
Voor wat betreft de bankkosten: de betaalpas is opgezegd. Daarvoor moest apart betaald worden.
Kascommissie:
Bestaande uit Steven Hannema en Gerdien Nijman hebben de financiële administratie
gecontroleerd. De bevindingen staan in het rapport wat naar de leden verzonden is als bijlage bij deze
vergadering. Steven en Gerdien zijn allebei deze avond verhinderd dus een mondelinge toelichting zit er
niet in. De verzekering van de beamer gaat via de fotobond wat een voordeel biedt. Volgens Loes zou bij
schade nu nog 70% worden uitbetaald, dus er is geen aanleiding de verzekering op te zeggen.
Steven treedt af en Gerdien en Bert gaan volgend jaar de kas controleren. Arnold v.d. Kamp is reserve lid.
Verkiezing bestuursleden:
Ton Tuinman is nog één jaar voorzitter en treedt dan af. Dirk treedt nu af en zijn functie wordt
overgenomen door Margriet Hop. Dirk wordt bedankt en ontvangt voor zijn inzet een attentie.
Loes en Theo blijven nog 2 jaar in het bestuur.
Ledenwerfdag:
Als club willen we naar buiten toe meer bekendheid geven aan wat wij voor een liefhebber van de
fotografie kunnen betekenen. De komst van de smart-phone bijvoorbeeld biedt vele mogelijkheden .
Arnold, Karel, Diana, Marcel en Arnold geven zich op om zich hier in te verdiepen. Op een zgn. werfdag kun
je je als club presenteren. Opgemerkt wordt nog dat aspirant leden vaak tegen de kwaliteit van de Irisleden opkijken. Dit zou opgevangen kunnen worden door nieuwe leden eerst een tijdje mee te laten lopen
met iemand die al de nodige ervaring heeft. Bovengenoemde leden gaan hun suggesties voorleggen aan
het bestuur en die zal vervolgens met een voorstel komen.
Thema instructieavond 19 maart:

Voor deze avond is het onderwerp nog vrij in te vullen. Gevraagd wordt om deze week een onderwerp naar
Fedde te sturen. De activiteiten commissie werkt deze dan verder uit tot een programma. Dit kunnen o.a.
zijn: gebruik flitser, opnametechniek, JPEG versus RAW etc. Ditzelfde geldt ook voor d.d. 11 juni. Dit zal een
buiten-doe-avond worden.

Lid blijven van de Fotobond en Transijssel:
Over dit onderwerp is ook een bijlage meegestuurd. Ton schetst de beleving van het lidmaatschap van de
laatste jaren en beaamd wordt dat voor Transijssel weinig activiteit te verwachten is. Wanneer dit
lidmaatschap wordt opgezegd zal het weinig consequenties hebben. Voor de fotobond ligt dit anders. Hans
deelt een flyer uit van één activiteit die de bond biedt maar er zijn er veel meer. Na enige discussie wordt
bij handopsteken gestemd en de uitslag is dat we geen lid meer blijven van de Transijssel regio maar wel
van de fotobond.
Ton laat weten dat hij morgen zijn deelneming als lid van het Transijssel bestuur met onmiddellijke ingang
gaat opzeggen en ook zijn toezegging om het mentoraat te organiseren zal intrekken. Hij zal de nieuwe
Transijssel bestuurders persoonlijk uitleg geven over ons standpunt en Peter van Tuyl laten weten dat hij
zich niet verder als trekker opstelt voor het mentoraat.
Rondvraag:
Geen
Sluiting :
Voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur
Actielijst:
Actie:

Te nemen door:

Afgehandeld d.d. :
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Steven en Gerdien

z.s.m.

Voordragen voorzitter
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Commissie (zie verslag)

loopt
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