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Agenda Ledenvergadering NFO 2018 13 maart 2018, 19:30 uur 
 
1. Opening 

 
2. Notulen ledenvergadering NFO 2017 

 
3. Jaarverslag bestuur 2017 (toegelicht door de voorzitter) 

Evaluatie invulling van de avonden & deelname eindejaarsverkiezing 
 

4. a) jaarverslag financiën (toegelicht door de penningmeester) en verslag 
 kascommissie  
b) verkiezing nieuw lid kascommissie (Van Rob en Mira treedt Rob af en treedt 
 reservelid Fons toe. We zoeken dus een nieuw reserve-commissielid). 

  
5. Aanschaf nieuwe beamer 

 
6. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2018 

 
7. Bestuurswisseling: aftredend en herkiesbaar Gerard. Tegenkandidaten voor Gerard 

kunnen zich voorafgaand aan de ledenvergadering bij Wiebe melden  
 
8. Commissieverslagen: webmaster, expositiecommissie, excursie commissie, 

technische commissie 
 

9. Eindejaarsverkiezing; welk nieuw thema? Voorstellen zijn welkom, per mail indien bij 
Wiebe uiterlijk zaterdag 10 maart 20.00 uur. Belangrijk uitgangspunt voor het thema 
is dat het voor alle leden ‘te fotograferen’ moet zijn (en niet alleen voor mensen die 
b.v. over een 8 mm groothoek of juist 500 mm telelens beschikken).   

 
10. Rondvraag 
  
----Pauze---- 
  
Na de pauze presentatie door Karel Ton 
Karel Ton is een (met name) landschapsfotograaf waarbij veel van zijn opnames in 
Noord-Holland tot stand zijn gekomen. Als professioneel ‘drone-fotograaf’ maakt hij zijn 
opnames niet alleen vanaf de grond maar ook vanuit de lucht. Kenmerkend voor zijn 
beelden zijn o.a. ‘het licht’ en vaak aanwezige  ‘menselijke elementen’. Hij zal aan de 
hand van zijn beelden o.a. ingaan op de volgende vragen: Hoe 'kijk' ik? Hoe maak ik 
mijn beelden? Wanneer vind ik mijn beelden goed? Hoe doe ik de nabewerking? Drone-
fotografie, hoe wel en hoe niet? Specifieke aandachtspunten bij drone-fotografie? 
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Agendapunt 2 
 
Notulen Ledenvergadering NFO 2017 14 maart 2017. 
 
Aanwezig 24 leden + 5 bestuursleden. 
Afgemeld: Henk, Fred, Nienke, Marit en Olaf. 
 

1. Opening. Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen ledenvergadering NFO 2016. Geen opmerkingen, notulen worden 
vastgesteld. 

 
3. a. Jaarverslag bestuur 2016 met korte toelichting door de voorzitter. Geen 

opmerkingen.  
 
b. De invulling van de avonden verloopt naar tevredenheid; er is geen 
verandering nodig. Hans vraagt om meer toelichting op de bewerking van het 
RAW-bestand als onderdeel van het verplichte werk. Zal wat nadrukkelijker om 
worden gevraagd. 

 
4. a. Jaarverslag financiën wordt toegelicht door de penningmeester. Belangrijke 

constatering is dat 2016 voorlopig het laatste jaar is waarop apparatuur wordt 
afgeschreven. Daardoor ontstaat er extra financiële ruimte. Opgemerkt wordt 
door Piet dat de sprekers steeds iets duurder worden. Dit heeft ook te maken met 
de kwaliteit die we als NFO in huis willen halen; daar hangt een prijskaartje aan. 
 
b. De kascommissie oordeelt dat Gerard het heel netjes gedaan heeft en gaat 
akkoord. Dick neemt afscheid van de kascommissie en zijn plaats wordt 
ingenomen door Mira (naast Rob), met als plaatsvervanger Fons. 

 
5. Begroting 2017. Geconstateerd wordt dat € 1.372,63 vrij besteedbaar is, 

bijvoorbeeld voor bitterballen. Een mogelijkheid voor invulling is aanschaf van 
extra software.  
De contributie voor 2018 wordt vastgesteld op € 60,-. 
 

6. Bestuurswisseling: aftredend en herkiesbaar is Johan en ook Olaf heeft zich 
kandidaat gesteld. Een schriftelijke stemronde volgt, waarbij Mira en Mirjam de 
stemmen tellen. Uitslag: Olaf 7 stemmen, Johan 21 stemmen en 1 blanco stem. 
Johan wordt herkozen als bestuurslid. 

 
7. Commissieverslagen:  

- Webmaster: de uitgevoerde werkzaamheden verliepen naar volle 
tevredenheid. N.a.v. activiteiten t.b.v. eindejaarsverkiezing wordt voorgesteld 
om de externe jury anoniem te maken om te voorkomen dat inzenders voor 
de eindejaarsverkiezing zich gaan richten op de smaak van de jury. Besloten 
wordt dat alleen het bestuur bekend is met de naam van de jury. Het 
verspreiden van de verslagen via facebook heeft een positief effect op het 
bezoek van de site en wordt voortgezet. 

- Expositiecommissie: geen opmerkingen. 
- Excursie commissie: geen opmerkingen. 
- Technische commissie: het voorstel om de beamer en laptop te calibreren 

wordt aangenomen; kan uit de vrij besteedbare middelen. 
 

8. Huishoudelijk Reglement; er zijn kleine wijzigingen doorgevoerd op basis van 
huidige praktijk. Overbodige elementen zoals het beamerplan zijn geschrapt. De 
leden stemmen in met de voorliggende versie 4.0. Complimenten overigens voor 
het redigeren door Mirjam. 
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9. Eindejaarsverkiezing; evaluatie en nieuw thema. De vraag of er een maximum 
aan stemmen is in te stellen wordt negatief beantwoord; dat kan niet met de 
huidige plug-in. Advies is om een pdf uit te printen (functie is ingebouwd) en op 
papier je stemmen bij te houden. Het bestuur stelt het thema wolkenluchten voor 
voor de eindejaarsverkiezing. Servan stelt n.a.v. positieve ervaringen bij 
Apeldoorn voor om de thema’s door de leden te laten aandragen waardoor een 
levendige discussie kan ontstaan. Er wordt ingestemd met het thema 
‘wolkenluchten’ voor 2017. Voor 2018 zal het bestuur de leden uitnodigen om 
thema’s aan te dragen zodat er gestemd kan worden. 
 

10. Rondvraag 
- Paula stelt voor om de externe spreker niet direct na de zomer, maar de 

tweede avond uit te nodigen. Dit wordt aangepast. 
- Rob vraagt naar de kilometervergoeding, die ter plekke wordt vastgesteld op € 

0,19 per kilometer (conform belastingdienst). 
- Jacco vraagt naar het oude projectiescherm. Dat blijkt enkele weken geleden 

verkocht te zijn voor € 75,- en keert terug in de financiële boekhouding over 
2017. 

- Dini spreekt haar waardering uit voor het goede werk van Jacco als 
Webmaster en krijgt daarin bijval van alle leden. 

- Ed vraagt of er nog meer expositiemogelijkheden komen. Dat wordt 
onderzocht zodra de expositie commissie daar weer toe in staat is. Ook op dit 
punt wordt een actieve inbreng met suggesties voor mogelijke locaties vanuit 
de leden gevraagd. Tegelijkertijd blijkt dat de belangstelling vanuit de leden 
om te exposeren niet bijster groot is gezien de hoeveelheid aangeleverd werk. 
Zo is het Diagnostisch Centrum al moeilijk te vullen. 

- Voorgesteld wordt nog om voor de eindejaarswedstrijd alleen beelden vanuit 
Nederland toe te laten. Het bestuur neemt dit in overweging, maar benadrukt 
dat er ook leden zijn die juist in (buitenlandse) vakanties toekomen aan het 
maken van foto’s. 

 
----Pauze---- 
 
Na de pauze presentaties door Otte (fotohutten Han en IJsland), Wiebe (India 
mensen en cultuur en India natuuropnamen), Mirjam (Costa Rica / Nicaragua) 
en Edwin (Hoge Venen).
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AGENDAPUNT 3 
 
Jaarverslag bestuur 2017 
We kunnen 2017 gerust een stabiel verenigingsjaar noemen. Het 
aantal leden is nagenoeg constant en zowel het bezoek aan de 
clubavonden als excursies is goed. Regelmatig komen er nieuwe 
belangstellenden kijken en een aantal van hen zijn ook lid 
geworden. De zalen en de catering binnen het Wijkcentrum Overdie 
bevallen nog goed. 
 
Het normale programma op de dinsdagavond met verplicht en vrij werk werd goed 
afgewisseld met werkavonden en thema’s. In maart hadden we een leuke interactieve, 
doordraaiende presentatie door Olaf, Mira, Jacco en Wiebe waarbij macro centraal stond. 
In oktober stond het thema nachtfotografie centraal en in november werden de 
ervaringen uitgewisseld over wat je zoal kunt doen met al je digitale bestanden, waarbij 
de verwerking tot een boek de meeste aandacht had. 
 
Mirjam en Rob hadden ook weer een 
mooie reeks excursies gepland. De 
winterexcursie naar Den Oever was 
nog erg koud. Maar de 
voorjaarsexcursie naar de 
Alkmaarderhout was door het weer al 
veel aangenamer. Met maar liefst 18 
mensen reisden we in de zomer af 
naar Schiermonnikoog. Het weer was 
zeer wisselvallig maar evengoed 
werden vanuit de gezellige 
groepsaccommodatie leuke 
fotouitstapjes gemaakt. Gelukkig 
gingen ook alle zoek geraakte mensen en spullen weer mee terug. In het najaar troffen 
we nog het meest sfeervolle weer tijdens de excursie naar Camperduin. Hier zagen we 
dan ook verschillende plaatjes van terug bij de eindejaarsverkiezingen. 
 

  
Bob Luijks was dit jaar twee keer te gast. Eerst in september voor een boeiende lezing 
over fotokansen in eigen land. Natuurlijk kwamen veel voorbeelden uit Limburg, maar 
Bob wist ons goed te motiveren om vooral ook in eigen omgeving te zoeken naar mooie 
beelden. 
 
In december was Bob terug als ‘geheim jurylid’. Met goede onderbouwing en afgewisseld 
door eigen voorbeelden liet hij een groot deel van de ingezonden beelden de revue 
passeren. De voorselectie thuis door de leden was dankzij Jacco prima te doen, al kan de 
deelname aan de jurering en aan de wedstrijd nog wel wat beter. Wat ook nog beter kan 
is de kleurweergave van de beamer. Deze laat het ondanks recente kalibratie toch wat 
sneller afweten dan gedacht. 
 
Het bestuur van NFO-HHW:  
Wiebe Bosma, Edwin Rem, Gerard Henselmans, Johan Reus en Mirjam Molen 
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Agendapunt 4 
 
Financieel verslag 2017 
 
De inkomsten werden gegenereerd door de contributie van 38 leden 
(Ultimo).�Er hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld maar ook 3 
hebben de club weer verlaten. De contributie voor 2017 was € 60,00  
 
De vaste uitgaven betroffen vooral kosten zoals zaalhuur, verzekering, en website, een 
kleine investering voor de expositie commissie. En verder inkomsten van de gehouden 
lezing en verkoop van het oude dia scherm. De afschrijvingskosten stonden dit jaar op 
nul.  
 
Het Budget van 2017 is daardoor ook gehaald met een flinke plus. Voor 2018 geeft dit 
resultaat een goed financiële basis.�Alle inventaris is afgeschreven en dat geeft genoeg 
ruimte voor meer budget voor eventueel excursies en genoeg reserve voor een  
toekomstig jubileum.  
 
Maar gelet op het de huidige leden aantal is het wel zaak om een gezonde balans tussen 
inkomsten en uitgaven te blijven monitoren.  
 
Penningmeester NFO, Gerard Henselmans 



Inventaris Financieel overzicht 2017 V.1 Jan31,2018.xls

1 31-01-18

 datum nota Omschrijving merk -type afschrijvings 
periode 

aanschaf-
waarde

% afschr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 boek-waarde cum afsch

nee Dia projectie tafel 10 150,00 10,00% -                 
9-sep.-10 ja Dia Scherm Projecta Proscreen CSR 7 297,50 14,29% 42,50         42,50          42,50         42,50       84,99       -           0,01             
8-nov.-11 ja laptop + Softw. Acer 5750G 5 648,99 20,00% 129,80       129,80        129,80       129,80     129,80     -           0,01-             
8-nov.-11 ja Beamer Epson TW5500 5 2.146,90 20,00% 429,38       429,38        429,38       429,38     429,38     -           -              

3.243,39€   
6.309,57€   601,68€     601,68€      601,68€     601,68€   644,17€   -€         0,00             6.309,57€   

boekwaarde ultimo 2.449,21€  1.847,53€  1.245,85€  644,17€   0,00€       0,00€       

7-dec.-05 ja Optoma beamer EP739H Optoma 5 -1.284,00 20,00% -              
7-dec.-05 kabel beamer 3 -71,35 33,33% -              
2-mei-06 ja laptop + Softw. 5 -1.193,01 20,00% 477,20-         

#VERW!
2.745,90

31-dec-16 31-dec-17
Totaal opgebouwde reservering 3.093,39€  3.093,39€  



V&W+Balans Financieel overzicht 2017 V.1 Jan31,2018.xls

2 31-01-18

EXPLOITATIE REKENING  in euro's
kosten baten kosten baten

8000 Contributie Objectief 2.184,00 2.040,00
1810 Jubileum

45,64 210,52
Totaal baten 2.229,64 2.250,52

4100 Kostenvergoeding sprekers/jury -319,00 -500,00
4110 Consumpties -54,00 -48,75
4120 Excursies 0,00 0,00
4200 Huurkosten -511,00 -570,50
4300 website/Verzekering/KvK -116,55 -107,47
4320 Kosten Commissies -256,75 0,00
4330 Overige kosten -25,00 75,00 -124,00
4500 Afschrijving 0,00 -644,17
4600 Reservering Jubileum -200,00 -200,00
9000 Rente & Bankkosten -11,40 -11,40

Totaal Kosten -1.493,70 -2.206,29

Exploitatie Saldo 810,94 44,23

BALANS  31 december  in euro's
Activa Passiva

Grtbk# omschrijving Saldo Saldo Grtbk# omschrijving Saldo Saldo

Vaste activa 150 Eigen vermogen
0010 Inventaris

Aanschafwaarde 6.309,57 6.309,57 0500 Algemene reserve 446,04 401,78
Afschrijving -6.309,57 -6.309,57 0505 Schenkingen/Beamerplan 4.500,00 4.500,00
Boekwaarde 0,00 0,00 0510 Resultaat Exploitatie 810,94 44,23

5.756,98 4.946,01
Liquide middelen 200 Langlopende schulden

1200 Bank 7.362,35 5.714,50 1810 reservering 600,00 400,00

Overlopende activa Overlopende passiva
1800 Overige vorderingen 1900 Contributie 960,00 900,00

45,64 210,52 onkosten 2016 0,00 25,00
0,00 377,00 2300 Kruisposten 91,00 31,00

45,64 587,52 1.051,00 956,00
Totaal balans 7.407,99 6.302,02 7.407,98 6.302,01

-0,01 -0,01

2016

2017

2017 20172016

2016



Budget v kosten Financieel overzicht 2017 V.1 Jan31,2018.xls

3 31-01-18

Werkelijke kosten 
 Inkomsten:  Uitgaven:  Inkomsten:  Uitgaven:  te verwachten 

Objectief Contributie 35x Eu60,- 2100,00         2.184,00 37 84,00
Zaal huur 15x Eu 36,- 547,50              511,00- 14 36,50
Jublieum 0,00
Jubileum reservering 200,00              200,00- 0,00

0,00
Consumpties eindejaars borrel 50,00                54,00- -4,00 
Excursie Vergoeding 100,00                      -   100,00
Sprekers/Jury 500,00              45,64              319,00-  B. Luijcks 226,64
Commissie/expo 50,00              256,75- -206,75 
afschrijvingskosten Laptop/beamer 0,00                      -   0,00

0,00
Verzekering 80,00                74,96- 5,04
Diverse/onvoorzien 25,00              75,00                      -    Verkoop scherm 25,00
Eindejaars Prijzen 25,00                25,00- 0,00
Website 50,00                41,59- 8,41
bankkosten           15,00                11,40- 3,60

Totaal:         2.100,00      1.642,50 #         2.304,64           1.493,70-
457,50 810,94    Delta  Budget en werkelijk

Budget 2017



Budget 2018 Financieel overzicht 2017 V.2 Jan31,2018.xls

4 31-01-18

 Inkomsten:  Uitgaven: 

Objectief Contributie 36 leden a' 60,- 2.160,00€               
Zaal huur 16*36,50  bijeenkomsten                     584,00 
Jubileum reservering                     200,00 

Consumpties                       50,00 
Excursie / Vergoeding                     100,00 
Gastspreker/Jury                     500,00 
Expositiekosten                       50,00 
Afschrijvingskosten                     450,00 (2250 > 5yr)

Verzekering                       80,00 
Diverse/onvoorzien                       25,00 
Eindejaars prijzen                       25,00 
Website                       50,00 
Bankkosten                       15,00 

Totaal:                  2.160,00                  2.129,00 31,00          

cashflowstaat
banksaldo 31 Dec,2017 7.362,35
te verwachtten kst/ontvg 2017 -45,36
te verwachtten contributie 2018 1.200,00
uitg 2018 (ex afschr.+reservering) -1.479,00

Banksaldo 31Dec,2018 7.037,99                 

Algemene reserve Reservering Investering 3.093,39                 
Reservering Jubileum 600,00                    
Reservering volgend boekjaar 714,00                    
vrij besteedbaar 2.630,60                 
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Agendapunt 8 
 
Jaarverslag technische commisie 2017  
 
Laptop 
De laptop is dit vorig jaar voorzien van een SSD schijf, hierdoor kan 
de laptop met het huidige gebruik gerust nog enkele jaren mee. Is 
het een idee om Lightroom erop te zetten, zodat we ‘live’ 
bewerkingen kunnen laten zien, en tips en trucs. 
 
Projector 
We horen steeds vaker dat de kleuren van de projectie afwijken, en zien dit ook terug op 
het laptop scherm. De projector is vorig jaar nog gratis gekalibreerd, maar helaas laat 
vooral de kleur blauw het afweten, de projector raakt op z’n eind. Misschien tijd voor een 
nieuwe? 
 
Jacco Rens 
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Agendapunt 8 
 
Jaarverslag webmaster 2017 
 
"Een jaar van geen bijzonderheden.” 
 
Verkiezing Foto van het Jaar 
Het aantal inzenders en stemmers is dit jaar wederom lager dan 
vorig jaar. 
 
Bezoekers website 
1.380 verschillende bezoekers, vorig jaar 2.200 
17.718 pagina’s in totaal bekeken, vorig jaar 24.773 
Wordt het misschien tijd voor een nieuwe lay-out en thema, zodat de site ook beter 
werkt op mobiel? 
 
Wie heeft er zin om het facebook account bij te houden? 
 
Jacco Rens 
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Agendapunt 8 
 
Jaarverslag expositiecommissie 2017 
 
Er is in 2017 wederom een doorlopende expositie geweest in het 
Diagnostisch centrum in Heerhugowaard. De naam is net als van het 
MCA veranderd in:     De Noordwest Ziekenhuisgroep.  
 
We hebben deze naam op het informatieblad over onze club in de zuil bij de expositie 
aangepast. De expositie is nog steeds op twee verdiepingen; de begane grond en de 
tweede verdieping. De informatiezuil staat op de tweede verdieping. 
 
We hebben vorig jaar twee keer wat foto’s gewisseld. Het aanbod aan nieuwe foto’s was 
wat groter dan vorig jaar. Wat weleens een probleem is, is dat men vaak maar één lijst 
heeft en daarom eerst de oude foto met lijst terug wil hebben en dan pas een nieuwe 
inlevert. Dat is voor ons een extra bezoek aan het D.C. 
 
We hebben niet geprobeerd om een andere expositielocatie te zoeken, omdat er niet héél 
veel animo is om ingelijste foto’s aan te leveren. Ook moet er tegenwoordig vaak betaald 
worden om te exposeren. Als er toch behoefte aan een extra locatie mocht zijn, willen we 
dat wel weer eens proberen. 
 
We hebben dit jaar een labelmaker gekocht en nieuwe plaatjes, om naamstickers op te 
plakken. De expositie ziet er weer gelikt uit. We horen veel positieve geluiden als we 
daar aan het werk zijn. 
 
Johan Reus en Muriel Polet. 
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Agendapunt 8 
 
Jaarverslag Excursie commissie 2017 
 
 
In 2017 zijn 4 excursies georganiseerd, te weten: 
 
-  8 januari  winterexcursie Den Oever  
-  23 april voorjaarsexcursie Alkmaarder- en Westerhout 
-  23, 24 en 25 juni weekend-excursie  Schiermonnikoog. 
-  15 oktober  najaarsexcursie  Hondsbossche Duinen. 
 
De winterexcursie was een herhaling van de winterexcursie van 2016, omdat deze toen 
door veel regen letterlijk in het water was gevallen. Deze keer hadden we, de 12 
deelnemers, mooi fris weer. Het vinden van een goed onderwerp was niet eenvoudig.  
 
Tijdens de voorjaars-excursie op 23 april naar de Alkmaarder- en Westerhout hadden we 
mooi weer, maar waren we eigenlijk net iets te laat om de bloeiende stinseflora vast te 
leggen. De locatie was specifiek gekozen omdat er weer een deel van de Westerhout 
verloren zal gaan door nieuwbouw van het ziekenhuis Noordwest. 
 
De 18 deelnemers aan de weekend excursie naar Schiermonnikoog, van 23-24-25 juni, 
verbleven in de groepsaccommodatie Fiskerman. Met het weer hadden we het niet 
getroffen, veel regen waardoor een zonsopgang lastig te schieten was. Op het moment 
dat het zonnetje door de wolken brak was in een keer het hele huis leeg om toch nog een 
paar mooie plaatjes te maken. 
Ondanks de regen was het een gezellig weekend, maar misschien dat het zonnige zuiden 
op zoeken voor volgend jaar een aanrader is. 
 
De najaarsexcursie, op 9 oktober, ging naar de Hondsbossche Duinen. Een gebied dat 
recent is ontstaan als door het opspuiten van zand voor de Hondsbossche Zeewering. Het 
weer was prachtig met een schitterende rode zonsopkomst.  
 
Mirjam Molen en Rob Struyk 


