
Notulen Ledenvergadering NFO 2018 13 maart 2018.  
 
Aanwezig 21 leden + 5 bestuursleden. 
Afgemeld: Nancy en Adriana. 
 

1. Opening. Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen ledenvergadering NFO 2017. Geen opmerkingen, notulen worden 
vastgesteld. Naar aanleiding van: Dini vraagt of het verslag al eerder op de site 
gezet kan worden? Verslag wordt eerder op de site gezet en het eindejaarsthema 
wordt rondgemaild. 

 

3. a. Jaarverslag bestuur 2017 met korte toelichting door de voorzitter. Vraag van 
Paula: is er nog keuze mogelijk in de zaal (gezien de buren)? In principe boek je 
de zaal het hele jaar zonder inzicht te hebben in de bezetting van de andere 
zalen; risico’s op geluid van de buren blijft. Paula zegt toe zo nodig zelf in te 
grijpen ().  

 

b. De invulling van de avonden verloopt in principe naar tevredenheid; er is geen 

verandering nodig. Wel vraagt Servan of er wat meer aandacht kan zijn voor de 
beleving/het gevoel bij het beeld. Wiebe voegt dit toe aan het lijstje met 
aandachtspunten voor bespreking van het werk, maar uiteraard is het ieders 
verantwoordelijkheid om elkaar hierop te bevragen. Ten aanzien van de 
eindejaarsverkiezingen vraagt Conny of er een categorie vogels toegevoegd kan 
worden. Om het aantal categorieën niet verder uit te breiden, maar toch de 
vogelfotografen tegemoet te komen om meer werk aan te kunnen leveren stelt 
het bestuur voor om het maximum per categorie op te voeren naar 4. Dit voorstel 
krijgt steun van de meerderheid van de leden.   

 
4. a. Naar aanleiding van het jaarverslag financiën vraagt Olaf naar de specificatie 

van de kosten van de commissies. Gerard licht toe dat dit met name de 
labelwriter betreft. Wiebe geeft aan dat deze aanschaf in overleg met en na 
goedkeuring door het bestuur heeft plaatsgevonden.   
 

b. De kascommissie oordeelt dat Gerard het goed gedaan heeft en gaat akkoord. 
Wel stelt Mira voor om de contributie voortaan in het nieuwe jaar te innen, zodat 
geen bedragen voor én na de jaarwisseling binnenkomen. Gerard zal voortaan het 
verzoek in december versturen met de vraag om na de jaarwisseling de 
contributie te voldoen. Rob neemt afscheid van de kascommissie en zijn plaats 
wordt ingenomen door Fons (naast Mira), met als plaatsvervanger Dick. 

 

5. Er is unanieme steun voor een nieuwe beamer; hoe eerder hoe beter. Maximaal te 
investeren budget is € 3.000,- 
 

6. Begroting 2018. Olaf stelt voor wat ruimer te begroten voor aanschaf van nieuwe 
apparatuur (€ 3.500,-); de vergadering neemt dit voorstel over. De contributie 
voor 2019 wordt vastgesteld op € 60,-. 
 

7. Bestuurswisseling: aftredend en herkiesbaar is Gerard. Gerard wordt unaniem met 
complimenten herkozen.  

 
8. Commissieverslagen:  

Webmaster: nav de vraag van Jacco of aanpassing van de site nodig is blijkt dit 
voor de leden geen belangrijk punt te zijn. Fred denkt na of hij het facebook-
account bij zal houden. 

Expositiecommissie: complimenten voor Johan en Muriel en verder geen 
opmerkingen. 



Excursie commissie: complimenten voor Mirjam en Rob en verder geen 
opmerkingen. 
Technische commissie: het voorstel om Lightroom software op de laptop te zetten 
(om bewerkingen op de clubavond te laten zien) wordt in algemene stemmen 
aangenomen.  

 
9. Eindejaarsverkiezing; nieuw thema.  

Twee leden (Olaf en Paula) hebben suggesties ingediend. Het bestuur heeft een 
voorselectie gemaakt en komt met 3 voorstellen: beweging, landschap zonder 
lucht en vormen+lijnen. De meerderheid kiest voor: vormen+lijnen.  
 

10. Rondvraag 
- Dick heeft informatie/ervaringen met beamers en zal meedenken met de 

technische commissie. 
- Conny vindt het jammer dat het voorstel rond een extra vogelcategorie bij de 

eindejaarsverkiezing niet in stemming is gebracht. Na enige discussie over 
voor- en nadelen stelt het bestuur voor weer terug te keren naar de opzet 
zoals die in 2017 is gehanteerd en met een aantal alternatieven ten aanzien 
van de categorieën te komen waarover dan in de ledenvergadering van 

voorjaar 2019 een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor de 
verkiezingen in 2019. 

 
----Pauze---- 
 
Na de pauze volgt een presentatie door Karel Ton over landschap/macro/dronefotografie. 


