
 
Notulen Ledenvergadering NFO 2021 9 maart 2021 
 
Opkomst 19 leden inclusief bestuur. 
 

1. Opening: afmelding van Tineke. 
 

2. Notulen ledenvergadering NFO 2020.  
Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 
3. Jaarverslag bestuur 2020 wordt kort toegelicht door de voorzitter. De stand in het aantal leden 

is 38 plus 2 ereleden. Ondanks dat dit een stabiel aantal is blijft de aanwas van nieuwe leden 
een aandachtspunt. 

 
4. a) jaarverslag financiën, toegelicht door de penningmeester. Contributie betreft 2020 ipv 2019. 

De ‘kascommissie’ (Dick en Jacco) heeft een digitale controle op afstand uitgevoerd. Naast 
enkele typo’s verder geen opmerkingen; de kascommissie gaat akkoord. 
b) verkiezing nieuw lid kascommissie: Olaf treedt toe en Mira is nieuwe reserve (voor 2021 
bestaat de kascommissie dus uit Jacco en Olaf). 
 

5. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2022. Het voorstel om de contributie voor 2022 op 
60 euro te houden wordt unaniem akkoord bevonden. 
 

6. Bestuurswisseling: Johan treedt af en geeft aan zich voor een laatste keer herkiesbaar te 
stellen. De leden stemmen unaniem in met zijn herverkiezing.  

  Het rooster van aftreden is daarmee als volgt:  
Aftredend in 2022: Gerard  
Aftredend in 2023: Wiebe  
Aftredend in 2024: Mirjam en Edwin  
Aftredend in 2025: Johan 
 

7. Commissieverslagen:  
Expositiecommissie: dank aan de expocommissie voor hun inspanningen. Verder geen 
opmerkingen. 
Webmaster: er wordt positief gereageerd op het voorstel van Jacco om zoom uit te gaan 
proberen omdat de kwaliteit van de getoonde beelden beter zou zijn. Wiebe en Jacco zetten 
dit in gang. 
Excursie commissie: Mirjam geeft aan dat er twee mogelijkheden zijn om de voucher van de 
vorige weekeindexcursie in te zetten: voor een najaarsweekeindexcursie of voor een 
zomerexcursie in 2022. Het door laten gaan van een weekeinde in mei/juni wordt niet 
haalbaar geacht. Voorgesteld wordt om de voucher in te zetten in 2022 en in de herfstperiode 
te zoeken naar een weekeindbestemming in Nederland die te reserveren is zonder 
verplichtingen. Dat idee wordt gesteund door een meerderheid van de leden en Mirjam gaat 
op zoek naar een locatie. Wel zoekt Mirjam nog een extra persoon voor de excursiecommissie 
en zal daarvoor nog iemand benaderen. Olaf geeft aan dat hij geen nee zal zeggen als hij 
wordt benaderd. 
 

8. Eindejaarsverkiezing: het systeem met de vrije verdeling van 10 inzendingen is 2 jaar 
uitgeprobeerd wordt met brede steun van de leden verder voortgezet. 
 

9. Eindejaarsverkiezing: Uit de voorgestelde thema’s wordt met nipte meerderheid van stemmen 
gekozen voor het thema abstract. Zie de site van natuurfotografie voor voorbeelden: 
https://www.natuurfotografie.nl/abstracte-natuurfotografie/,  
 

https://www.natuurfotografie.nl/abstracte-natuurfotografie/


10.  Invulling van de digitale clubavond. De leden hebben geen opmerkingen of andere 
voorstellen; de huidige invulling van de digitale avonden voldoet. Als nieuwe avondcoördinator 
meldt Muriël zich. Edwin en Muriël stemmen af wanneer de ‘overdracht’ plaats gaat vinden. 
 

11. Jubileum 2021. Toelichting op de stand van zaken door de jubileumcommissie: het jubileum 
gaat nog steeds in september plaatsvinden. Olaf spreekt binnenkort weer met de Hoep. Wel 
zoekt de jubileumcommissie nog versterking naast Olaf en Ed, zo mogelijk een vrouw. Dit 
verzoek wordt nog per mail uitgezet. 
 

12. Verantwoorde natuurfotografie; korte discussie over o.a. de toegenomen druk op 
natuurgebieden en hoe wij daar mee om gaan. De ‘korte’ discussie leidde al snel tot het 
aangeven van persoonlijke ervaringen en voorvallen. De reacties die daarop volgden kunnen 
samengevat worden in de volgende rode lijn: Het is goed om het thema verantwoorde 
natuurfotografie bespreekbaar te maken en te houden binnen de club. Iedereen moet zich vrij 
voelen om een ander binnen de club op dit thema aan te spreken. Bewustwording is daarbij 
het doel, het gaat niet om het vingerwijzen. Natuurlijk is het ook goed om anderen buiten de 
club aan te spreken op onverantwoord gedrag, maar daar zitten risico’s aan verbonden (zoals 
al meerdere leden hebben ondervonden).  
 

13. Rondvraag; geen punten. 
 

De voorgenomen vertoning van winterbeelden werd door gebrek aan tijd doorgeschoven naar 
een volgende avond. 


