REGLEMENT LANDELIJKE GROEP AUDIOVISUEEL
Naam
De groep draagt de naam: “Landelijke Groep Audiovisueel” en vormt een onderdeel van de
Fotobond.
Doel
De groep heeft tot doel een kaderfunctie te vervullen op het terrein van Audiovisuele producties en
tracht door een positief kritische opstelling een kwaliteitsverhoging te stimuleren zowel op artistiek
als technisch niveau. Uitgangspunt hierbij is het stilstaande beeld.
Middelen
Dit doel wordt gerealiseerd door het bij toerbeurt vertonen van door de leden gemaakte
Audiovisuele producties op een viertal zaterdagen in het jaar. De leden trachten hierbij zoveel
mogelijk aanwezig te zijn. Door het uitwisselen van ideeën en meningen over het getoonde wordt
de genoemde doelstelling nagestreefd.
Duur
De groep is opgericht voor onbepaalde tijd.
Coördinator
De leden wijzen uit hun midden een coördinator aan voor een periode van drie jaar. Deze periode
kan op basis van een meerderheid van de leden verlengd worden met een nieuwe periode van drie
jaar.
De coördinator administreert de aanwezigheid van de leden op de bijeenkomsten.
Hij/zij rapporteert na overleg met de leden aan het dagelijks bestuur van de Fotobond over de
gang van zaken binnen de groep.
De coördinator regelt in overleg met de algemeen secretaris van de Fotobond de zaalruimte voor
de bijeenkomsten van de groep en draagt zorg voor een tijdige convocatie.
De coördinator regelt de financiële zaken met de algemeen penningmeester van de Fotobond.
De coördinator voorziet het bestuur van de Fotobond van een bijdrage aan het jaarverslag.
Toelating van leden
Er zijn twee vormen van toelating:
1.

Ballotage tijdens een reguliere bijeenkomst van de groep.

In principe kan iedereen zich op ieder willekeurig moment aanmelden door inzenden van het
aanvraagformulier voor ballotage. De aanmelding voor ballotage dient vooraf in de convocatie
aangekondigd te worden. Aspirant-leden dienen tijdens de ballotage drie Audiovisuele producties
te vertonen. De producties worden beoordeeld door alle aanwezige leden. Een aspirant lid wordt
toegelaten tot de groep wanneer ten minste twee-derde van de aanwezige leden van de groep
een positief advies geeft, met een minimum van één-derde van alle leden.
Het aspirant lid wordt geacht zijn producties zelf te vertonen met gebruikmaking van zijn eigen of
door de groep beschikbaar gestelde apparatuur, maar hij/zij is niet aanwezig tijdens de daarop
volgende bespreking en beoordeling van de door hem/haar vertoonde producties.
Het uiteindelijke oordeel tot al dan niet toelating zal echter door de aanwezige leden na de
ballotage duidelijk worden gemotiveerd.
Voorafgaand aan de ballotage zal aan het aspirant-lid een formulier worden toegezonden, waarop
zijn/haar motivatie van de wens tot toetreding tot de groep vermeld dient te
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2.

Uitnodiging tot deelname aan de groep.

Ieder lid kan op basis van waargenomen kwalitatief hoogwaardige producties het initiatief nemen
een auteur voor te dragen aan de groep. In de convocatie voor de volgende bijeenkomst worden
alle leden hier van op de hoogte gebracht. Tijdens die bijeenkomst waar tenminste één-derde van
het ledenaantal aanwezig moet zijn, wordt vervolgens door een twee-derde meerderheid van alle
aanwezigen een besluit genomen tot uitnodigen en lid te worden van de groep. Hierna zal de
auteur door de coördinator uitgenodigd worden.
Geïnteresseerden kunnen éénmaal een bijeenkomst bijwonen na zich gemeld te hebben bij de
coördinator.
Voorwaarden van lidmaatschap
De leden dienen lid te zijn van een bij de Fotobond aangesloten fotoclub of een persoonlijk
lidmaatschap bij de Fotobond te hebben. Zij dienen de daarbij behorende financiële verplichtingen
te voldoen. Bovendien geven zij een jaarlijkse bijdrage aan de specifieke kosten van de groep.
Deze bijdrage wordt geïnd door de algemeen penningmeester van de Fotobond.
Alle leden hebben de inspanningsverplichting regelmatig nieuwe of verbeterde AV producties te
vertonen.
Besluitvorming
Alle niet conflicterende besluiten, genomen door een twee-derde meerderheid van de aanwezige
leden worden tijdens elke bijeenkomst schriftelijk vastgelegd. Dit verslag wordt met de volgende
convocatie aan alle leden toegezonden ter goedkeuring op de volgende bijeenkomst.
Na decharge is zo’n besluit dan bindend.
Wijziging
Dit reglement kan slechts gewijzigd worden op voordracht van een twee-derde meerderheid van
alle leden en na goedkeuring van het dagelijks bestuur van de Fotobond.
Beëindiging van lidmaatschap
Het lidmaatschap van de groep wordt beëindigd door:
 schriftelijke opzegging bij de coördinator door een lid
 bij overlijden van een lid.
 Indien een lid vier achtereenvolgende bijeenkomsten niet heeft bijgewoond zonder
afmelding per brief of e-mail bij de coördinator.
 Indien een lid zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen.
 Indien een lid niet langer meer lid is van een bij de Fotobond aangesloten fotoclub of
geen persoonlijk lidmaatschap meer heeft bij de Fotobond
 Royement; indien het optreden van een lid zodanig is dat er, naar de mening van een
twee-derde meerderheid van de groep of het dagelijks bestuur van de Fotobond,
aanleiding is het lidmaatschap te laten beëindigen, zal het betreffende lid geroyeerd
worden.
Ontbinding en vereffening
Op voordracht van minstens een twee-derde meerderheid van de leden en na goedkeuring van het
dagelijks bestuur van de Fotobond kan de groep ontbonden worden. De door de leden
vooruitbetaalde bijdrage aan de onkosten van de groep wordt door de algemeen penningmeester
van de Fotobond aan de leden terugbetaald voor zover deze kosten niet reeds uitgegeven zijn.
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