
 

 

FOTOBOND afdeling TWENTE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
2 Juni 2021 / 20:00 UUR / ZOOM 

DEELNEMERS 

Bestuur : Ton Constandse, Herman Nijhuis, Patrick Stroobach, Hans Rolevink, Karin Evers. 
Overige : 12 leden van de afdeling 

AGENDA 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 
○ Ton heet van iedereen van harte welkom en is blij dat er nog zoveel mensen kunnen 

aansluiten. Gezien de gehele corona situatie is het momenteel even niet anders om dit 
digitaal te moeten doen. Een uur geleden is overleg geweest met de voorzitters :  

i. Marjorie Steentjes (Fotoclub de Hof),  
ii. Ben Lensink (FG Haaksbergen),  
iii. Jan van Asveldt (HAFV / FC Holec) 

○ Als bestuur/voorzitters komen we tot de conclusie dat het allemaal wat lastiger is 
geweest dan gedacht, omdat iedereen graag in clubverband weer activiteiten wil 
ontplooien zoals voorheen. Binnenkort willen we als voorzitters een fysieke bijeenkomst 
organiseren, we gaan kijken hoe we het programma van dit najaar vorm kunnen geven. 

○ Chris Geurst (penningmeester FC Borne) verexcuseert zich voor het feit dat hij als 
vertegenwoordiger van de FC Borne niet aanwezig kon zijn bij het voorzittersoverleg. 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 29 september 2020 
○ Geen input 

 
3. Ingekomen stukken. 

○ Geen input 
 

4. Jaarverslag 2020 secretaris 
○ Verslag is door Herman Nijhuis gemaakt waarvoor dank. Jan geeft aan dat het een goed 

verslag is, duidelijk verhaal en geen vragen. 
 
 
 



 

 

5. Jaarverslag 2020 & kascommissie 
○ Ton : Op dit moment hebben we geen penningmeester. Edith Howard heeft tijdelijk 

waargenomen na het vertrek van de huidige penningmeester, echter vanwege prive 
omstandigheden lukt het niet meer om dit voort te zetten. Als bestuur hebben we een 
vacature voor de functie van penningmeester. Zonder penningmeester kan er geen 
financiële verantwoording worden afgelegd worden. WIj zouden hier graag later op terug 
komen, dit zal via de nieuwsbrief gebeuren of tijdens een bijeenkomst die daarvoor 
geschikt is. Er zijn geen verdere vragen over dit onderwerp vanuit de leden.  
 

6. Begroting 2021 (share-screen) 
○ Zie bovenstaande. 

 
7. Mutaties Afdelingsbestuur 

○ Karin Evers en Patrick Stroobach zijn toegetreden tot het bestuur, dit is via de 
nieuwsbrief gecommuniceerd. Er waren leden die zich afvragen of er geen verkiezing 
aan vooraf hadden moeten gaan. Voorzitter is het eens met die constatering, echter 
ondanks meerdere oproepen waren er geen tegenkandidaten. Nood breekt wetten en om 
niet geheel stil te vallen besloten we deze weg te bewandelen.  

○ Als afdeling willen we Herman Nijhuis en Edith Howard van harte bedanken. Beiden 
hebben circa 15 jaar in het bestuur gezeten. Namens het bestuur en alle leden hebben 
wij een bloemetje gebracht aan deze twee fantastische mensen!  

○ Binnen het bestuur hebben we een drietal aandachtsgebieden gecreëerd, die elk door 
één bestuurslid worden vertegenwoordigd : 

i. Opleiding & training   (bestuurslid: Karin Evers) 
ii. Wedstrijden & Exposities  (vacature) 
iii. Club contact & interactie  (vacature) 

○ We zijn op zoek naar leden die bovengenoemde vacatures willen vervullen. Binnen het 
bestuur ben je contactpersoon en verantwoordelijk voor het aandachtsgebied. Maar je 
staat er niet alleen voor. Elk bestuurslid met een aandachtsgebied wordt bijgestaan door 
enkele leden die hand- en spandiensten verlenen. Daarnaast krijgt je alle support van het 
bestuur. De afdeling is er voor de clubs en maakt verbinding naar de Fotobond. 

○ Als bestuur hebben we 1x per maand een korte vergadering van één uur, om elkaar op 
de hoogte te houden. Het besturen van de afdeling kan niet zonder jullie bijdrage. 
 
 
 
 



 

 

8. Toelichting afdelingsactiviteiten o.a. 
○ Karin : In december  2020 is er op verzoek van de voorzitter van de Fotobond afd. 

Twente een taakgroep gevormd bestaande uit drie personen om activiteiten te 
ontplooien. We vinden het belangrijk dat daarbij zowel beginners als gevorderde en 
ervaren fotografen aan bod komen. We hebben al veel ideeën en ook uit de enquête zijn 
wensen geïnventariseerd die we zullen vertalen naar een aanbod. Ons doel is om direct 
na de zomervakantie concreet te starten met het programma. Belangrijk om altijd onze 
nieuwsbrief in de gaten te houden voor actuele informatie. Wat er op de plank ligt: 

i. Een cursus documentaire fotografie 
ii. Cursus jureren 
iii. Lezingen/presentaties van interessante fotografen 
iv. Workshop iphone art 
v. Een digitale bespreking van topfoto’s  
vi. Een bijeenkomst voor individuele leden 

○ Er zijn vast meer ideeën, die leden op hun wensenlijst hebben staan. Dus zoek gerust 
contact met ons via e-mail........we zijn benieuwd! Henk Bomer, Sylvia Bokkerink en Karin 
Evers 
 

9. Twente Online 2021 &.Foto Nationaal 2021 
○ Zie website. 

  
10. Afdelingswedstrijd. 

○ Door gebrek aan een bestuurslid Wedstrijden & Exposities zoeken we naar alternatieve 
oplossingen voor het organiseren van de afdelingswedstrijd. Wij hopen samen met de 
clubvoorzitters een oplossing te vinden.  
 

11. Website Afdeling Twente. 
○ We promoten de foto van de maand. Hans doet een oproep om content aan te leveren 

om materiaal met elkaar te kunnen delen. Ook hopen we via de website de activiteiten 
vorm te geven. Binnen de clubs zit veel informatie, het zou mooi zijn om te weten wat er 
bij de andere clubs speelt. Laten we onze krachten bundelen. Ook van diverse leuke 
activiteiten ontvangen we graag teksten. Via de nieuwsbrief hopen we jullie informatie 
aan te reiken van wat er gebeurt binnen de clubs. De website biedt de clubs daarvoor 
alle ruimte. 

○ Conny Larmené: ‘Ik wil Hans Rolevink wel toevoegen aan onze Facebookpagina . Daar 
staan alle activiteiten op’. 
 



 

 

12. Overige mededelingen en ideeën jaarprogramma Afdeling Twente. 
○ Geen input 

 
13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

○ Ton: De Fotobond zal binnenkort een nieuwe voorzitter benoemen. Ton is betrokken bij 
de commissie voor werving en selectie. Een update zal via de nieuwsbrief verspreid 
worden. 

○ Jan van Asveldt: Als club zijn we op zoek naar iemand die kennis heeft van het bouwen 
van een website.  

○ We hadden iemand die dat pro deo wilde doen maar deze persoon heeft inmiddels 
afgezegd. Omdat de HAFV  geen uitgebreide financiële middelen zijn we aangewezen op 
onbetaalde krachten. Men kan contact opnemen met Jan van Asveldt, voorzitter@hafv. 

○ Lukie Oosterhuis. Wat mij bezighoudt is de financiële bijdrage van de landelijk Fotobond 
aan de clubs en de afdeling. Staat de hoogte van de bedragen in verhouding met wat de 
Bond ons te bieden heeft? De afstand tussen de clubs en de landelijke fotobond is te 
groot.  

○ Ton : We hebben afscheid genomen van twee clubs mede hierdoor. Deze vraag hebben 
we uitgezet ook via de enquête. Het kan slimmer en slanker. Uit de enquête is gebleken 
dat het merendeel van de leden geen moeite heeft met de hoogte van de contributie. De 
wekelijkse nieuwsbrief van de Fotobond wordt goed ontvangen. Door de uitbreiding van 
activiteiten en de inrichting van een nieuw interactief platform werkt men hard aan de 
wensen van de leden in het land. Voor kleine clubs is de verhouding wellicht wat scheef, 
maar er wordt aan gewerkt.  

○ Ben Lensink: Het zou mooi zijn als de bond vaker fysiek contact maakt op clubavonden 
of tijdens activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd.  

○ Karin : Reageert op de opmerking van Ben. ‘Er is iemand betrokken van de bond bij onze 
activiteitencommissie. Daardoor ontstaat een nuttig contact.  

○ Karin: ‘Is er nog iets naar voren gekomen uit het voorzittersoverleg’.  
○ Ton: De clubs zijn op de hoogte van de drie aandachtsgebieden binnen het bestuur. 

Momenteel zitten er 4 mensen in het bestuur. Er is een voorstel gedaan om activiteiten te 
laten organiseren door de fotoclubs. Concreet zijn er echter geen mensen voor. We 
hebben helder met elkaar gesproken over de verantwoording en de beperkingen die we 
door een gebrek aan bestuursleden ervaren. Het voortbestaan van de afdeling moet 
gewaarborgd zijn. Als we het schip niet lostrekken hebben we dit najaar echt een 
probleem. 

14. Sluiting. 
○ We spreken en zien elkaar in het najaar ! :) 


