
 
 

Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

1 

  

 
  
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ALV-2019 

 

donderdag 14 maart 2019 @ NOORD 
 

Zalencentrum "De Donderie" Donderbergweg 47-49 te Roermond. 
 

[AFV Venray, FK Midden-Limburg, FC Océ, FG Weert, FC Venlo, FK Echt, FG eXposure, AFG Tegelen,  
FC Helden-Panningen, AFV Blerick, FG Reuver, FG Horst a/d Maas, FC De Sluiter, FG F8, FG Belfeld, FG Interfocus] 

 

 

 

vrijdag 22 maart 2019 @ ZUID 
 

Zalencentrum "De Hanenhof" Herenhof 2 te Geleen.  
 

[FK Geleen, AFV Het Motief, FC Abedia, FG De Kiekkast, FK Stein, FC Voerendaal, FotoF Limburg, FC De Heeg,  
FG Iso'73, FC Dracula, Tegenlicht, Fot*Art, FC Sittard, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes, FC Vossenvuur,  

FG EyeConnect, FC Grensland, FK ZenzR, FK Reflex] 
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UITNODIGING - Jaarvergadering 2019 - Fotobond Afdeling Limburg 
 

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de 
 

Algemene Ledenvergadering Fotobond Afdeling Limburg. 
 

Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen tot deelname aan deze vergadering. 
 

 
Deze korte vergadering vindt plaats voor NOORD op donderdag 14 maart 2018 om 20.00-20.30 uur  

 
[AFV Venray, FK Midden-Limburg, FC Océ, FG Weert, FC Venlo, FK Echt, FG eXposure, AFG Tegelen,  

FC Helden-Panningen, AFV Blerick, FG Reuver, FG Horst a/d Maas, FC De Sluiter, FG F8, FG Belfeld, FG Interfocus] 
 

 in Zalencentrum ”De Donderie" aan de Donderbergweg 47-49 te Roermond. 
 

Deze korte vergadering vindt plaats voor ZUID op vrijdag  22 maart 2018 om 20.00-20.30 uur  
 

[FK Geleen, AFV Het Motief, FC Abedia, FG De Kiekkast, FK Stein, FC Voerendaal, FotoF Limburg, FC De Heeg,  
FG Iso'73, FC Dracula, Tegenlicht, Fot*Art, FC Sittard, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes, FC Vossenvuur,  

FG EyeConnect, FC Grensland, FK ZenzR, FK Reflex] 

  
 in Zalencentrum ”De Hanenhof" aan de Herenhof 2 te Geleen. 

 

 
AGENDA 
 
1. Opening  en vaststellen van de agenda. 

2. Notulen van de ALV d.d. 14 maart 2018 en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag  activiteiten en financiën 2018. 

4. Verkiezing bestuursleden. 

(1) Voorzitter Frans Grommen treedt af en het bestuur stelt voor om Mary van Rossenberg te 

benoemen als voorzitter, (2) Secretaris Frans Smets is aftredend en stelt zich herkiesbaar, (3)  

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:  Martin Roos en Jos van der Wouw. 

Indien leden zich kandidaat willen stellen, kunnen zij zich tot uiterlijk 5 dagen vóór de ALV 

melden bij het secretariaat van de Fotobond Afdeling Limburg secretaris@fotobondlimburg.nl 

5. Jaarplan 2019 & Begroting 2019. 

6. Rondvraag en Sluiting. 

 

Na afloop van de jaarvergadering (rond 20:30 uur) is er het VOORZITTERSOVERLEG: 

(1) Sluit het programma van de Afdeling aan bij de wensen van de clubs en leden? (2) Hoe 

enthousiasmeren we de leden om deel te nemen aan de activiteiten? (3) Welke thema's of opgaven 

spelen er bij de clubs? (4) Is er behoefte aan meer uitwisseling van of ondersteuning aan de clubs?  

mailto:secretaris@fotolimburg.nl
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NOTULEN - Jaarvergadering 2018 - Fotobond  Afdeling Limburg 

woensdag 14 maart te Roermond 
 

Aanwezig: FK Midden Limburg, FC Océ, FC Venlo, FG De Kiekkast, FK Echt, AFG Tegelen, FK Stein, AFV 
Blerick, Fotof Limburg, FG Reuver, FG Horst a/d Maas, FG F8, FG Interfocus (13). 
Patricia Peters (Huis voor de Kunsten). 
Frans Grommen, Leen Buijs, Mary van Rossenberg, Peter Lambrichs, Frans Smets. 

Afgemeld: FC De Heeg, Fot*Art, FC Sittard. (3). Twan Wiermans, Marleen van Haarst-Hebben (2). 
Afwezig  
zonder 

kennisgeving: 

FK Geleen, AFV het Motief, AFV Venray, FG Weert, FC Abedia, FG eXposure, Reflex ’88, FK 
Zuid-Limburg, FC Helden Panningen, FC Voerendaal, FC De Sluiter, FG ISO’73, FC Dracula, FG 
Belfeld, FG Tegenlicht, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes, FC Vossenvuur, FG 
EyeConnect, FC Grensland, FK ZenzR (22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
item omschrijving door 

1. Opening: 
- Opening door de voorzitter Frans Grommen. 
- Welkom alle leden en Patricia Peters (Huis voor de Kunsten).  

 
FGr 

2. Behandeling van de notulen 2017: 
- Geen opmerkingen. 

 
FGr 

3. Ingekomen stukken: 
- Nieuwe lidmaatschappen Fotobond: FG EyeConnect, FC Grensland, FK ZenzR. 

 
FGr 

4. Toevoegen van agendapunten: 
- Geen. 

 

5. Het jaarverslag 2017 : 
Het jaarverslag wordt samengevat met presentatie door de voorzitter. 
- Eind van dit verenigingsjaar telde onze afdeling 38 clubs, 593 clubleden en 44 persoonlijke leden. 
- Terugblik Wedstrijden & Exposities (Euregionale fotowedstrijd, 5-met-Samenhang, Limburg-in-

Beeld, Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal) en Opleidingen & Sprekers (Lezing 'Compositie & 
Beeldopbouw' door Twan Wiermans, studiebijeenkomst Talentontwikkeling door Peter van Tuijl, 
Lezing Thema (over)Bruggen door Diana Bokje, Lezing Concertfotografie door Marcel Hakvoort). 

FGr 

6. Financieel overzicht 2017: 
De penningmeester behandelt het jaarverslag, welke worden uitgereikt.  
Verslag kascommissie: 
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Léon Stroucken van FG Interfocus en Kees de Jong van FK 

Midden-Limburg, heeft de boekhouding over het boekjaar 2017 gecontroleerd en akkoord 
bevonden.  

Dechargeren: Leen Buijs en het Bestuur worden gedechargeerd. 

LBu 

7. Verkiezing kascommissie 2018: 
- Léon Stroucken, FG Interfocus. 
- Kees de Jong, FK Midden-Limburg. 

LBu 

8. Verkiezing bestuur: 
- Bestuurslid Peter Lambrichts treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Er 

hebben zich géén kandidaten aangemeld voor de vacature W&E. Alle aanwezigen wordt verzocht 
om te zoeken naar een opvolger. 

- Voor de aanvulling redacteur website vindt binnenkort een gesprek met een kandidaat.  

FGr 
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9. Activiteitenplan 2018: 
De geplande activiteiten 2018 W&E en O&S. 

Wedstrijden & Exposities:  
- Limburg Foto 2018-jubileum editie. Opening & prijsuitreiking vrijdag 28 september in 

Kunstencentrum Venlo en expositie tot 24 oktober. Tweede opening vrijdag 26 oktober bij De 
Domeinen Sittard tot 11 november. 

- Online Fotowedstrijd “Limburg in Beeld” met thema “Processies”. 
- Afdelingswedstrijd “5-met-Samenhang” jurering begin april. Expositie van 2 tot 30 november bij 

Gemeentehuis Beek. 
- Opening expositie Foto Nationaal 2018 op zondag 7 oktober. 
- Twee besprekingen (zuid & noord) van de bondsfotowedstrijd (BFW). 

Opleidingen & Sprekers: 
- Er wordt één cursus geprogrammeerd: module jureren door Jan Nabuurs. 
- Nog géén lezingen geprogrammeerd voor 2018. 

Voorzittersoverleg:  
- Het 2-jaarlijks voorzittersoverleg (zuid en noord) wordt in 2018 geprogrammeerd met agenda 

"Limburg Foto 2018 jubileum editie". 

 
 
PLa 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRo 

10. Begroting 2018: 
De penningmeester behandelt de begroting en deze wordt door de aanwezige leden akkoord 
bevonden. 

 
FGr 

11. Rondvraag: 
- Dank aan het bestuur voor de organisatie van de diverse activiteiten 2017. 

 

12. Fotografisch toetje: 
Mentor Jan Nabuurs geeft een presentatie over de cursusmodule jureren aan de hand van een aantal 
oefeningen. 

 

13. Nagekomen Rooster van aan- en aftreden 2019: 
- Frans Grommen (voorzitter) 2015-2020 | Frans Smets (secretaris) 2014-2019 | Leen Buijs 2016-

2021 | Mary van Rossenberg 2017-2022. 
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JAARVERSLAG 2018 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
   Clubs, Leden en ALV 

In 2018 waren in Limburg 39 clubs aangesloten bij de Fotobond, daarnaast waren er 50 individuele 
leden. Op 14 maart 2018 vond de Algemene Ledenvergadering  plaats, circa 20-25 leden bezochten 
de vergadering.  Na afloop vond een introductie van de cursus jureren plaats. 

            Cursussen en lezingen 

Cursus jureren. 
Op basis van de landelijke taakgroep Opleidingen & Sprekers is de cursus jureren beschikbaar 
gekomen. In de periode mei-september 2018 werd de eerste cursus jureren, gegeven door 
bondsmentor Jan Nabuurs.  De reacties van de 10 cursisten waren zeer positief.  

Afdelingsmentoraat. 
De Afdeling organiseerde een algemeen mentoraat, werd begeleid door bondsmentor Frans 
Grommen. Er waren 8 deelnemers voor het mentoraat. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 
In mei werden twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van de Bondsfotowedstrijd 
van de Limburgse fotoclubs werden besproken. De eerste avond op 22 mei in Sittard werd verzorgd 
door jurylid Gerrit Meerman en de tweede avond op 23 mei in Roermond door jurylid Pieter van 
Leeuwen. Bij deze bijeenkomsten waren per avond ongeveer 30 - 35 leden aanwezig. 

Financiële bijdrage Lezingen door Fotoclubs. 
In 2018 werd er door de afdeling een financiële bijdrage verstrekt, die voor alle leden van de Afdeling 
Limburg toegankelijk waren. Helaas werd ervan geen gebruik gemaakt. 

     

Wedstrijden en exposities                

 
Afdelingswedstrijd 5-met-samenhang. 
In maart-april vond de Afdelingswedstrijd “5-met-samenhang” plaats. Door de leden werden 27 
series ingezonden. Jurylid Rob Agterdenbos selecteerde de 10 winnende series, waarmee deze 
fotografen werden genomineerd voor Foto Nationaal. 
De 1e prijs ging naar Rob Driessen (FotoKring Stein), de 2e prijs naar Harrie Houben (Fotogroep 
Interfocus) en de 3e prijs naar Pierre Reubsaet (FotoKring Stein). Van 2 november tot en met 30 
november werden de 10 winnende series van 5 geëxposeerd in het gemeentehuis van Beek. 
Bij de wedstrijd Foto Nationaal werden maar liefst drie (van de 13) winnende series van Limburgse 
fotografen, de series van Herman Roes, Rob Driessen en Harrie Houben, geselecteerd voor de 
expositie van Foto Nationaal in oktober in het gemeentehuis van Beek. 
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Limburg Foto 2018. 
In 2018 organiseerden we de 25e editie van Limburg Foto. Zoals gebruikelijk vond er een wedstrijd 
plaats. Uit de circa 400 ingezonden foto’s selecteerde de jury ongeveer 100 werken voor de expositie 
van Limburg Foto. Tevens selecteerde de jury de drie prijswinnende foto’s. De foto van Lianne Peters, 
lid van FotoKring Echt, werd bekroond met de eerste prijs. De tweede prijs van Limburg Foto ging 
naar Monique Frederickx (Fotokring Echt) en de derde prijs was voor Peter Lambrichs (Fotoclub 
Voerendaal). 
De expositie was van 29 september tot en met 24 oktober te zien in het Kunstencentrum Venlo en 
van 27 oktober tot en met 11 november bij de Domijnen in de hal van Ligne te Sittard. Bij de opening 
in het Kunstencentrum Venlo waren circa 70 leden aanwezig. Bij de lezing van Chris Keulen en de 
opening van de expositie in Sittard waren ook circa 70 mensen (leden en niet-leden) aanwezig. 
Tijdens Limburg Foto organiseerden we op 10 oktober in Venlo een lezing door  natuurfotograaf 
Johan van der Wielen (in samenwerking met cameranu.nl) en op 26 oktober in Sittard een lezing 
door fotograaf Chris Keulen. 
 

    Communicatie 
 

De belangrijkste communicatiekanalen die we ingezet hebben zijn: 

 de website (www.fotobondlimburg.nl); 

 facebook pagina (www.facebook.com/fotobondlimburg); 

  e-mailberichten gericht aan de secretarissen van de clubs (met verzoek deze door te sturen) 
en aan de individuele leden.  

Het actueel houden en beheren van de website was in handen van Hub Tonnaer. De foto van de 
maand werd verzorgd door Jean-Pierre Cremers. Voor Limburg Foto hebben we een professionele 
“huisstijl” laten maken, die gebruikt kan worden in alle PR-uitingen voor Limburg Foto. 

Huis voor de Kunsten. 
In 2018 ontvingen we subsidie van het Huis voor de Kunsten. Het Huis ondersteunde bij de PR en 
communicatie rond Limburg Foto. Ook bood het Huis praktische ondersteuning voor de opslag en het 
uitlenen van de fotolijsten en voor het innemen van de foto’s bij wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 

Frans Grommen 
Voorzitter 

Frans Smets 
Secretaris 

Leen Buijs 
Penningmeester 

Mary van Rossenberg 
Opleidingen & Sprekers 

Vacature 
Wedstrijden & Exposities 

 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/
file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-sep2018/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2019/www.facebook.com/fotobondlimburg
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Jaarverslag Financiën 2018 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

 

 

Het overzicht van de Realisatie & Begroting van Inkomsten & Uitgaven 

wordt tijdens de ALV 14 en 22 maart 2019 uitgereikt. 
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JAARPLAN 2019 - Fotobond Afdeling Limburg 

(ter vaststelling door de ALV maart 2019) 
 
 

 

Nieuwe samenstelling bestuur Afdeling Limburg en ALV 

Het bestuur zal begin 2019 van samenstelling veranderen, het benoemen van de nieuwe 
bestuursleden zal, conform de statuten, aan de ALV formeel worden voorgelegd. Frans Grommen zal 
aftreden als voorzitter. Aan de ALV wordt voorgesteld in 2019 met het volgende bestuur aan de slag 
te gaan: 

 Mary van Rossenberg (voorzitter) 

 Frans Smets (secretaris) 

 Leen Buijs (penningmeester) 

 Martin Roos en Jos van der Wouw (twee nieuwe bestuursleden). 

Tweede helft maart / begin april wordt er een voorzittersoverleg georganiseerd en dit combineren 
we met de ALV. Het achterliggende idee is dat er meer interactie kan ontstaan tussen de fotoclubs en 
de Afdeling om gezamenlijk te praten over het afdelingsprogramma en hoe de afdeling en de clubs 
elkaar goed kunnen aanvullen. De insteek is om twee bijeenkomsten te houden (één voor de 
voorzitters van de fotoclubs in Zuid-Limburg en één voor Midden en Noord-Limburg) zodat de  
drempel om te komen wordt verlaagd en de groep niet te groot wordt. 
 
 
 

  Cursussen en Lezingen 

 
Cursus jureren. 
In de periode februari  t/m mei zal er weer een cursus jureren worden gegeven door bondsmentor 
Jan Nabuurs. Eind december 2018 hebben zich 12 deelnemers voor deze cursus aangemeld, met 
deze deelnemers zit de cursus “vol”. 

Workshops/portfoliobesprekingen “werken aan je eigen fotoserie”. 
Het seriematig fotograferen staat in de belangstelling. Om fotografen te ondersteunen bij het maken 
van een fotoserie en mensen te stimuleren mee te doen met de Afdelingswedstrijd “5-met-
samenhang” gaan we circa 3 bijeenkomsten organiseren.  Onderdeel daarvan is in ieder geval de 
mogelijkheid voor een “portfoliobespreking” van het eigen fotoproject door een bondsmentor of 
professioneel fotograaf. Aanvullend kan bijvoorbeeld een lezing of groepsworkshop worden gegeven. 
Om als Fotobond beter zichtbaar te worden, ook voor nieuwe leden, willen we deze bijeenkomsten 
(tegen betaling) ook openstellen voor niet-leden. 

Bespreking foto’s Bondsfotowedstrijd. 
In april of mei zal weer een fotobespreking in Roermond worden georganiseerd, waarin de foto’s van 
de Limburgse fotoclubs door één van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd zal worden besproken.  

 
 



 
 

Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 

KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

9 

 
Lezing documentaire fotografie. 
De landelijke taakgroep Wedstrijden & Exposities gaat op diverse plaatsen in het land een avond 
verzorgen over documentaire fotografie. We zullen ook in Limburg een avond organiseren, de 
planning hiervan is nog niet bekend. 

Financiële bijdrage Lezingen door Fotoclubs. 
In 2019 wil de Afdeling lezingen door Fotoclubs (en die opengesteld worden voor alle leden van de 
Fotobond Afdeling Limburg) financieel ondersteunen. In principe zijn deze lezingen dan voor leden 
van de Fotobond gratis.  

 

 

Wedstrijden en Exposities 

 
Afdelingswedstrijd '5-met-samenhang'. 
In maart /april organiseren we weer de Afdelingswedstrijd “5-met-samenhang”. De planning is  
inzenden eind maart, jurering begin april, openbare bespreking, uitslag en voordracht nominaties 
eind april. 

Euregionale fotowedstrijd en expositie. 
In 2019 wordt door de Fotobond Afdeling Limburg, het verbond van Limburgse Fotokringen (België) 
en Deutscher  Verband für Fotografie Nordrhein (Duitsland) in samenwerking met het Huis voor de 
Kunsten weer een editie van de Euregionale Fotowedstrijd en expositie georganiseerd. 
Het thema voor deze editie zal zijn “Heimat”. In januari zal er een aankondiging aan de leden worden 
gedaan, waarbij ook een korte toelichting op het thema wordt gegeven. 
Inzenden van de foto's tot 1 juli en jurering eind juli. De officiële opening van de foto-expositie en 
prijsuitreiking vindt plaats in het Limburgs Museum in Venlo op zondag 1 september. 

 

 Strategische samenwerking 

 
In samenwerking met het Huis voor de Kunsten (consulent film & fotografie) willen we in 
2019 in beeld brengen hoe we als Fotobond Afdeling Limburg meer de samenwerking 

kunnen zoeken met het “fotografische veld”. Denk daarbij aan relevante opleidingen, de 
beroepsfotografen en instellingen die gericht zijn op het exposeren en op het promoten van de 
fotografie. 
Deze exercitie zal uitmonden in enkele concrete voorstellen welke vormen van samenwerking en 
uitwisseling kansrijk zijn en iets toevoegen voor de leden van de Fotobond Afdeling Limburg.  
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 Communicatie 
 

De belangrijkste communicatiekanalen voor de Afdeling zijn: 

 de website (www.fotobondlimburg.nl); 

 facebook pagina (www.facebook.com/Fotobondlimburg); 

 e-mailberichten gericht aan de secretarissen van de clubs en aan de individuele leden. 

Om het contact met de clubs te onderhouden, is het streven dat minimaal één van de bestuursleden 
bij de opening van een clubexpositie aanwezig is. We willen de interactie tussen het afdelingsbestuur 
en de clubs versterken, zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van de 
clubs en de leden.  Het voornemen is dat een afvaardiging van het bestuur in 2019 -2020 alle clubs in 
Limburg een keer gaat bezoeken tijdens een clubavond. Daar willen we toelichten wat we als 
Afdeling doen en in gesprek gaan om wensen en verwachtingen te peilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Fotobond Afdeling Limburg: 
 
Mary van Rossenberg 

Voorzitter 
Frans Smets 

Secretaris 
Leen Buijs 

Penningmeester 
Martin Roos Jos van der Wouw 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/
file:///C:/Users/frans/Documents/Mijn%20Fotografie/Mijn%20Fotobond-sep2018/Fotobond%20Limburg/Communicatie/MOM/ALV/ALV-2019/www.facebook.com/Fotobondlimburg
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concept Begroting 2019 - Fotobond Afdeling Limburg 

 
 

De concept Begroting  wordt tijdens de ALV 14 en 22 maart 2019 uitgereikt. 

 

 


