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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van dinsdag 19 juni 2018
Aanwezigen: Don Dieltjens, Frank Van Laer, Gust Balemans, Paul Verlent, Dis Van Tendeloo, Stan Winkeler, André
Oorthuys, Greet Verstrepen, Ann S’ Jongers, Godelieve Berghs, Staf Palmans, Roger Cornelis, Willy
Van Tolhuyzen, Marcel Dielens, Nadia Daneels
Verontschuldigd: Martin Lieckens en Bart Van Laer
Verslag:
1. Verwelkoming door de voorzitter
Na het drukke programma van vorig jaar is het nu terug wat rustiger, dit wil niet zeggen dat we op onze
lauweren mogen rusten. We moeten telkens opnieuw ons beste beentje voorzetten en bewijzen dat we de titel
“Koninklijke” terecht verkregen hebben.
Nieuw, jong bloed zou ook welkom zijn, met dit doel hebben we in het verleden reeds meermaals workshops en
cursussen ingericht. Nu doet Marcel een poging met de lessenreeks die hij organiseert. Hopelijk kunnen we
enkelen van hen recupereren als lid!
Om de geïnteresseerden en mogelijk nieuwe leden te informeren over onze clubwerking hebben we een nieuwe,
verzorgde infobrochure samengesteld. Deze hebben we al onmiddellijk kunnen gebruiken tijdens de
Vrijetijdsbeurs van het voorbije weekend en wordt ook bezorgd aan eventuele nieuwe leden als eerste
kennismaking.
Jullie hebben allen al wel gehoord van GDPR of privacywet. Als feitelijke vereniging zijn wij ook gebonden deze
wet te respecteren omdat wij een aantal gegevens van jullie beheren en mails versturen. Eerstdaags krijg je
hiervan een mailing waarmee wij ons in orde stellen voor deze wetgeving. In de mailing staat een link naar de
privacyverklaring en krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Let wel op, als je je uitschrijft zijn wij
genoodzaakt al je gegevens die wij van u bezitten, te wissen en krijg je ook geen mails of berichten meer van
de club. Daar in deze mails hyperlinks verwerkt zijn, zou het kunnen, afhankelijk van je computerinstellingen,
dat deze zending bij je spam-berichten belandt. Hou dit de komende dagen dus goed in het oog!
In een vereniging als Toreke is het belangrijk dat we ons oor te luisteren leggen hoe het er in andere fotoclubs
aan toegaat, welke activiteiten in de smaak vallen, of zij in aanmerking komen voor een bezoek aan onze club.
De secretaris en nu ook Nadia en ikzelf zijn voorlopig hierin de belangrijkste personen door de veelvuldige
bezoeken aan tentoonstellingen.
Met deze doe ik een oproep, niet enkel aan de beheerraad maar aan de volledige groep, bezoek andere
fototentoonstellingen, spreek de fotografen aan, leer hen kennen.
Een eerste stap hierin is uw club-naamkaartje, laat dit zeker achter. Om dit aan te moedigen krijg je een 10-tal
naamkaartjes en ook een nieuw print-klaar bestand dat u doorgestuurd wordt, gebruik dit dan ook zodat dit
werk en die kosten niet voor niets geweest zijn.
Ik had gehoopt dat enkele leden hun kandidatuur voor een bestuursfunctie zouden stellen, en dan val ik weer in
herhaling, “Nieuw bloed zou welkom zijn”. Maar dit was tevergeefse hoop.
We horen en krijgen regelmatig opmerkingen of mails met opmerkingen, al dan niet terecht. Deze leden had ik
al zeker graag in het bestuur gezien, al was het maar voor een adviserende rol, zodoende zouden ze mee
kunnen organiseren en hun ideeën en opmerkingen mee uitwerken.
Indien ik voorzitter blijf, wat na mijn herverkiezing in de beheerraad wordt uitgemaakt, zal mijn voorzitterschap
mogelijk voor een beperkte tijd zijn, afhankelijk van de evolutie van mijn gezondheid. In de periode van mijn

eventueel voorzitterschap stel ik tot doel om mijn ervaring van 44 jaar bestuurslid door te geven aan de
overige bestuursleden.
Ik wil mij ook richten tot het huidig bestuur: jullie leveren goed werk ondanks sommige opmerkingen of niet
altijd duidelijke afspraken. Laat ons zo constructief en positief mogelijk verder werken om een gezonde en
actieve clubwerking te realiseren! Dan mogen we er zeker van zijn dat Kon. Fotoclub Toreke nog vele mooie en
boeiende jaren tegemoet gaat!

2. Evaluatie en financieel verslag salon 2018
Evaluatie (vergadering van di 15/5):
Don Dieltjens:
-de tentoonstelling was geslaagd
-opbouw en afbraak zijn vlot verlopen
-bij de voorbereiding was de communicatie (vooral via mail) tussen de bestuursleden aanleiding tot
discussie en frustratie. Een extra vergadering had dat kunnen voorkomen. Afspraken moeten nageleefd
worden. Werk dat al gebeurd is, moet niet zomaar opnieuw gebeuren.
-mindere opkomst door: verlengd weekend, te mooi weer, een aantal onjuiste mailadressen, afwezigheid
schepencollege (enkel An Willems was er), afwezigheid bestuur van de stoet, concurrentie Clamotte Rock.
-aangepaste zaalopstelling was positief. Soms zag je het publiek nog twijfelen.
-digitale reeksen: moeten langer vooraf gemeld worden o.a. omwille van het doorgeven van de
muziekkeuze
-taakverdeling: ondanks dat iedereen de gelegenheid had vooraf te melden wanneer hij/zij niet kon,
welke taken men liefst deed en welke juist niet, waren er achteraf toch nog een aantal reacties van leden
die dan toch niet konden of liever een andere taak wilden doen
Greet Verstrepen:
-“Ik had alleen toegezegd de tafelkleden te maken. Het strijken vroeg ook veel tijd. Als ik volgend jaar ook
voor het strijken insta, vind ik dat voldoende en doe dan geen andere taak.”
-“Ik had reeds 2 jaar vooraf aangekondigd dat het 50ste salon het laatste salon was waarvoor ik
verantwoordelijk wou zijn voor de receptie. Nu heeft Marcel het (noodgedwongen) overgenomen en heb
ik nog een groot deel van het werk moeten doen.”
Marcel Dielens:
-gaat een brief naar het schepencollege i.v.m. met de slechte staat van de tentoonstellingspanelen van de
gemeente met de vraag om daar dringend iets aan te doen.
Stan Winkeler:
-vraagt zich af of we met de beschikbare mensen een salon van die omvang nog kunnen organiseren.
Moeten we inkrimpen? Nu zijn we donderdagnamiddag met het opstellen begonnen en dat is misschien
volgend jaar niet mogelijk.
Nadia Daneels:
-vindt dat als de tentoonstelling tot 20 uur open is, er niet voor 20u. kan afgebroken worden.
Joris Peeters:
-bij de projectie van de clubreeks waren sommige namen niet goed leesbaar
Financieel verslag
3. Algemeen kasverslag:
De kastoestand is zeer gezond.
4. Lidgeld 2019: blijft behouden op € 15
5. Salon 2019: vrij 10/05 t/m zo 12/05/2019 in GOC Ter Voncke
6. Fotoforums en clubwedstrijden
Fotoforums:
1. CP: 28/08 M: 04/09 DB: 18/09
2. CP: 30/10 M: 06/11 DB: 20/11
3. CP: 22/01 M: 29/01 DB: 05/02

Clubwedstrijden:
1.: 25/09 2.: 27/11

3.: 19/02

7. Subsidiëring externe wedstrijden en foto-uitstappen
Externe wedstrijden: € 362,00
Foto-uitstappen: € 118 voor 6 uitstappen
Programma 2018-2019:
*zo 26/08: Nijmegen
*zo 07/10: Route des Paysages Insolites (prov. Namen)
*zo 28/10: Diksmuide en omgeving
*zo 24/03/2019: Oostendse hinterland
*zo 21/04: Bloesem rond Borgloon
*zo 19/05: Lens en de Route des Gueules Noires (N-Frankrijk)
*zo 23/06: Tussen Ourthe en Amblève
8. Planning activiteiten:
Keuze jaarthema: “Rood”. Graag nog niet getoond werk.
Voorstellen:
*uitnodigen van een fotoclub om hun werken te komen voorstellen (en wij tonen ons werk bij hen)
*straatfotografie
9. Varia/rondvraag:
-Staf vindt dat Marcel niet met de zware panelen zou moeten sleuren.
-Stan vindt dat we vroeger met de voorbereiding moeten beginnen (sponsorreeks, digitale projecties).
Marcel antwoordt dat volgende regelingen zullen worden toegepast:
a.) Digitale reeksen:
-titel en muziek moeten ten laatste 5 weken voor de tentoonstelling binnen zijn
-idem voor de beelden van wie de reeks niet zelf in elkaar steekt
-de volledig afgewerkte reeks moet 2 weken voor het salon klaar zijn en ingediend
b.) Stoetprojectie:
-enkel horizontale beelden worden aanvaard
-de groepen worden verdeeld onder de fotograferende leden, maar de nadruk moet liggen op
fotograferen voor onze eigen projectie. Voor groepsfoto’s geven we de voorkeur aan actiebeelden
i.p.v. “stijve” groepen.
-elke fotograaf selecteert max. 75 beelden, bewerkt ze en levert ze in de juiste verhouding.
10. Bestuursverkiezing:
Omdat de uittredende bestuursleden Don Dieltjens en Bart Van Laer zich herverkiesbaar stelden en er
geen andere kandidaturen binnenkwamen, zijn zij automatisch verkozen.
Don wijst op de noodzaak van “nieuw en jong bloed”.

Activiteiten
*zo 24/06: Fotocursus: les 7
*di 26/06: Schrijven met licht: voorbereiding Roefel
*za 30/6: Roefel: Schrijven of tekenen met licht
Lokaal Toreke. Sessies: 10u. – 11u., 13u. – 14u. en 14u.30 – 15u.30, max. 6/ sessie, 9-12 jaar
*juli en augustus: Tentoonstelling in de bibliotheek: “Toreke trekt naar de natuur”
Werk van Dis van Tendeloo, Joris Peeters, Marleen Rondelez, Godelieve Berghs, Paul Verlent,
Marcel Dielens, Greet Verstepen, Kay Dielens en Ann S’ Jongers

*zo 01/07: Fotocursus: les 8
*di 03/07: Fotograferen op de Herenthoutse kermis
*di 10/07: Bestuursvergadering
*di 17/07: Vrije vergadering zonder programma
*di 14/08: Terrasvergadering in GOC Ter Voncke
*di 21/08: Vrije vergadering zonder programma
*zo 26/08: Foto-uitstap: Nijmegen
*di 28/08: 1ste Fotoforum: CP

Foto-uitstappen
Vertrek: 7u.30 (tenzij anders vermeld).
Kostendelend: brandstofkosten en eventuele parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.
Subsidiëring bij deelname van minstens 3 fotograferende leden.
Meer info en inschrijving bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
*zo 26/08: Nijmegen

Jaarprogramma: zie verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nieuwe prijzen passe-partouts en printen van foto’s
Wegens de sterk gestegen aankoopprijzen van passe-partouts, fotopapier en inkt zien we ons genoodzaakt de
prijzen voor de leden aan te passen:
*passe-partout 30x40 (wit of zwart):
*passe-partout 40x50 (wit of zwart):

€ 1,20
€ 2,30

*printen A4 Pro Platinum: gewoon tarief: € 3,30
*printen A4 Bonjet:
gewoon tarief: € 4,00

voorkeurtarief: € 3,00
voorkeurtarief: € 3,50

*printen A3 Pro Platinum: gewoon tarief: € 6,50 voorkeurtarief: € 5,50
*printen A3 Bonjet:
gewoon tarief: € 7,00 voorkeurtarief: € 6,40

Ter herinnering:
Voor het printen maak je een afspraak met Marcel Dielens of Nadia Daneels (gegevens zie hieronder)

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

