Fotobond Afdeling Twente
Uitnodiging ALV en Nieuwsbrief #3 juni 2022
Beste fotovrienden,
Op of omstreeks 28 mei jl. hebben de voorzitters van de clubs en
fotogroepen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Algemene
Ledenvergadering. Die brief is via de voorzitters ook aan de leden gericht,
omdat het op dat moment niet mogelĳk was om de uitnodiging direct aan
alle leden te versturen.
We nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van
de Afdeling Twente van de Fotobond die plaats vindt op donderdag
30 juni in het Parochiehuis in Delden.
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
De tweede helft van de avond zal er een presentatie zĳn van foto’s
door de Fotogespreksgroep Twente.
In deze nieuwsbrief vind je de agenda van de ALV en vragen we je
aandacht voor het bĳzondere karakter van die bĳeenkomst. Zoals je weet
missen we verschillende bestuursleden in het afdelingsbestuur en vragen
we ons af hoe we dit jaar en de komende jaren aan de eisen van goed
bestuur en een goed programma kunnen voldoen.
Daarnaast willen we graag onze nieuwe juryleden aan je voorstellen. De
cursus jureren die door omstandigheden in 2020 begon is begin mei 2022
afgerond.
Afrondend aan deze inleiding heb we nog een verzoek. Door het ontbreken
van een secretaris in ons bestuur zĳn we voor de ALV op zoek naar een
notulist die bereid is om het vergaderverslag te maken.
Reacties graag op: contact1@xs4all.nl
Namens het Bestuur van de Fotobond Afdeling Twente
Ton Constandse
Voorzitter a.i.

Bĳlagen:
1. Notulen van de ALV van 2021
2. Het jaarverslag 2021-2022
3. Financieel verslag
4. Verslag van de kascontrole commissie
5. Begroting 2022-2023

De Algemene Ledenvergadering 2022
AGENDA

1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.

Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2 juni 2021 (bĳgevoegd).

3.

Ingekomen stukken.

4.

Jaarverslag secretaris (bĳgevoegd).

5.

Jaarverslag en toelichting penningmeester (zie bĳlage).

6.

Verslag kascontrole commissie. (zie bĳlage)

7.

Verkiezing nieuw lid (reserve) kascontrole commissie.

8.

Begroting 2023 (zie bĳlage).

9.

Mutaties Afdelingsbestuur.
- Voorzitter: Vacant (Ton Constandse) is afgetreden en niet herkiesbaar
- Secretaris: Vacant (Patrick Stroobach) is afgetreden en niet herkiesbaar
- Penningmeester: (Lizette Jonkers-Roelofs wordt door het bestuur voorgedragen)
- Lid PR en Clubcontacten: Vacant

10.

Website Afdeling Twente.

11.

Voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur.
Om het bestaan van de Afdeling te waarborgen wordt de vergadering
gevraagd om zich uit te spreken voor een nieuwe (tĳdelĳke)
organisatiestructuur.

12.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

13.

Sluiting.

Een nieuwe organisatiestructuur
Door het gebrek aan bestuursleden loopt de continuïteit van de afdeling en het
afdelingsprogramma gevaar. We merken als bestuur dat het steeds moelĳker
wordt om een goed functionerende afdeling op de been te houden en vragen ons
af of we wellicht aan een andere bestuursvorm moeten denken.
Nadat de leden de gelegenheid kregen om zich te informeren over de huidige
situatie zĳn op 28 maart jl. de voorzitters van de verschillende clubs en groepen
bĳ elkaar geweest. In dat overleg is een aantal voorstellen gedaan die als volgt
beschreven zĳn:

A. De huidige situatie
0p dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit:
- Voorzitter (vacant m.i.v. 1 juni a.s.)
- Secretaris (vacant)
- Penningmeester
- Lid Wedstrĳden & Exposities
- Lid Trainen & Opleiden
- Lid Clubcontacten en PR (vacant)
- Lid Beheer web-site (valt onder Clubcontacten en PR)
De taken van het bestuur bestaan uit:
1. Het organiseren van wedstrĳden
2. Het organiseren van exposities
3. Het organiseren van workshops, cursussen en lezingen
4. Het geven van informatie dmv web-site en/of nieuwsbrief
5. Het bezoeken van clubs en onderzoeken wat er op clubniveau leeft
(hoe kunnen we aan de wensen van onze leden tegemoetkomen)
6. Het onderhouden van contacten met de Fotobond (landelĳk)
en aangrenzende afdelingen
7. Het verbinden / verbeteren / intensiveren van de onderlinge band
tussen clubs.

B. Mogelĳke organisatiemodellen

‘De Activiteitencommissie’
We hebben deze vorm zo genoemd omdat het bestuur de vorm krĳgt van een
activiteitencommissie. Het idee is dat de clubs in de herfst van elk jaar bĳ elkaar
komen om een nieuw afdelingsbestuur te kiezen. Je kunt daarbĳ denken aan
zittende bestuursleden van de aangesloten clubs die voor één jaar een
dubbelfunctie vervullen. (Op dit moment is de zittende voorzitter tevens
voorzitter van FG Schelfhorst en die constructie zou je ook kunnen gebruiken
voor de rol van secretaris en penningmeester).
De drie leden (Wedstrĳden, Opleiden en PR) zorgen voor de programma invulling
en blĳven maximaal 3 jaar aan waarbĳ ze voor continuïteit zorgen
en kennis niet verloren gaat.
Het voordeel is dat de voorzitter, secretaris en penningmeester al een
bestuursfunctie hebben en vanuit die rol meer betrokken zĳn bĳ de afdeling.
Het is een tĳdelĳke functie voor een periode van een jaar en de belasting is dus
beperkt, maar de gemeenschappelĳke betrokkenheid bĳ de afdeling is optimaal,
want alle clubs leveren in de loop van de tĳd bĳ toerbeurt bestuursleden.
Het nadeel is dat er weinig continuïteit is en de verbinding door de voorzitter
met het landelĳke bestuur zal daardoor minder intensief zĳn.

’De Kerncommissie’
De kerncommissie bestaat alleen uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, die voor 4 jaar door de leden gekozen worden.
In dit model wordt het volledige afdelingsprogramma bepaald door het
voorzittersoverleg en onder de clubs verdeeld. Het organiseren van
afdelingswedstrĳden, lezingen, exposities, cursussen e.d. maar ook de
informatievoorziening vinden plaats op clubniveau, maar staan open voor
alle leden van de afdeling.
Het voordeel is misschien wel de eenvoud van het model. Het vergroot de
onderlinge samenwerking tussen clubs en de druk / verantwoordelĳkheid
van het afdelingsbestuur neemt af. In dit model blĳft de interactie met het
landelĳk bestuur intact.
Het nadeel is mogelĳk dat de kwaliteit van het programma wat afneemt
omdat er minder ervaring is in het organiseren van grotere evenementen.

‘De hybride commissie’
In dit model wordt de kerncommissie (uit het voorgaande model) jaarlĳks
bĳgestaan door 3 nieuwe leden uit de clubs die voor de uitvoering van het
jaarprogramma zorgen.
Het voordeel is dat de kerncommissie voor langere tĳd benoemd is (4 jaar) en
voor continuïteit zorgt. De leden die voor de uitvoering van het programma
zorgdragen zĳn nieuw en zullen voor de uitvoering van het jaarprogramma
moeten samenwerken met de eigen clubs.
Het nadeel is dat vooral het inwerken van de nieuwe leden relatief veel tĳd kost.
Kennis gaat makkelĳk verloren.

‘De Consul’
Dit model kan gezien worden als een ‘noodverband’. Bĳ het ontbreken
van een afdelingsbestuur stelt de Fotobond een zgn consul aan.
Het is een vertegenwoordiger van de Fotobond die de verbinding tussen
de clubs en de landelĳke Fotobond waarborgt. Hĳ beheert het geld waarmee
afdelingsactiviteiten kunnen plaatsvinden en roept op gezette tĳden een
algemene ledenvergadering bĳeen. De belangrĳkste taak van een consul is
om zorg te dragen voor een nieuw afdelingsbestuur, want eigenlĳk is dit
geen wenselĳke oplossing.

Wĳzigen van statuten
De manier van stemmen over wĳzigingen die betrekking hebben op de
organisatiestructuur ligt besloten in de statuten van de afdeling. Zo’n statutaire
wĳziging kan alleen plaatsvinden op een Bĳzondere Algemene Ledenvergadering
waarbĳ tot wĳziging van de statuten besloten kan worden als twee derde van de
uitgebrachte stemmen instemt met de wĳziging. E.e.a. betekent dat als de ALV
besluit om de statuten te wĳzigen er een Buitengewone Afdelingsvergadering
bĳeengeroepen wordt om over dat voorgenomen besluit te stemmen.

De Cursus Jureren

Zoals je hebt kunnen lezen is de cursus jureren in september 2020 gestart, maar
heeft het tot 11 mei 2022 geduurd voor de deelnemers hun certificaat konden
ontvangen. Het is het gevolg van de maatregelen vanwege Corona dat het
allemaal zo lang geduurd heeft. Tegelĳkertĳd zĳn het Peter van Tuĳl en zĳn 9
cursisten geweest die volhard hebben. Het resultaat mag er zĳn. De Afdeling
Twente beschikt over nieuwe juryleden die door clubs gevraagd kunnen worden
om te jureren en foto’s te bespreken.
De nieuwe juryleden zĳn:
- Henk Berends
(hf.berends@kpnmail.com)
- Jan Faber
(schier_j@yahoo.com)
- Jan Geelen
(jangeelen4@gmail.com)
- Marike Gerritsen
(mcgerritsen@hotmail.com)
- Roald Kooĳman
(nikoninberlin@gmail.com)
- Henk Bomer
(henkbomer46@gmail.com)
- Lukie Oosterhuis
(lukieoost@yahoo.com)
- Martin Slot
(mslot@ziggo.nl)
- Jan Hooftman
(hooftmanjan@gmail.com)

