
Notulen ledenvergadering NFO 2020 10 maart 2020 
 
Opkomst 17 leden + 5 bestuursleden. 
 

1. Opening 
Afmeldingen van Nancy, Rob, Evelyn, Conny, Ruud en Wim. 

 
2. Notulen ledenvergadering NFO 2019 

Verslag zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag bestuur 2019 (toegelicht door de voorzitter) 
De voorzitter geeft aan dat het een jaar was zonder al te veel bijzonderheden en dat we uit 
zien naar ons jubileum. 
 

4. a) jaarverslag financiën (toegelicht door de penningmeester)  
Geen vragen of opmerkingen bij het financieel jaarverslag. 
b) verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie  
De kascommissie heeft geen bijzonderheden gesignaleerd en verleent de penningmeester 
decharge. Fons treedt af als lid van de kascommissie en Jacco treedt toe. Mira meldt zich aan 
als nieuw reservelid. 

 
5. Begroting 2020 en vaststellen contributie 2021. 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden over de begroting. De voorzitter merkt nog op dat 
het voor de reserves beter zou zijn als er iets meer leden bij zouden komen. Het bestuur stelt 
voor om de contributie te handhaven op 60 euro en de leden stemmen daarmee in. 
 

6. Bestuurswisseling: Edwin en Mirjam treden af. Hoewel er een uitnodiging uitgegaan is naar de 
leden om zich kandidaat te stellen heeft zich niemand gemeld. Daarom stellen Edwin en 
Mirjam zich herkiesbaar. De aanwezige leden stemmen daar unaniem mee in. 
Het rooster van aftreden is daarmee als volgt: 
Aftredend in 2021: Johan 
Aftredend in 2022: Gerard 
Aftredend in 2023: Wiebe 
Aftredend in 2024: Mirjam en Edwin 
 

7. Commissieverslagen: expositiecommissie, webmaster en excursie commissie. 
Expositiecommissie: geen opmerkingen, maar natuurlijk wel alle waardering voor de inzet! 
Webmaster: alle waardering voor de inzet! Astrid zal de sociale media rond NFO voor haar 
rekening nemen en ziet daarbij een mooie kans om het jubileumfestival onder de aandacht te 
brengen. 
Daarnaast wordt het voorstel neergelegd om de ‘oude’ methode van stemmen weer in te 
stellen; op de avond voor de bekendmaking van de beste beelden van 2020 door de externe 
jury zullen alle inzendingen geprojecteerd worden. Ter plekke kan dan een scoreformulier 
ingevuld worden. Het resultaat van deze stemming kan dan op de avond met de externe 
jurering bekend worden gemaakt. Daarnaast wordt nog gekeken op welke wijze de beelden 
nog vooraf via de site gedeeld worden en of de mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de 
stemavond alsnog een scoreformulier kunnen invullen. 
Excursie commissie: ook hier de waardering voor het mooie programma van afgelopen jaar. 
Ruud geeft aan dat de eerste maanden in de excursiecommissie hem prima zijn bevallen. 
 

8. Eindejaarsverkiezing: het systeem met de vrije verdeling van 10 inzendingen wordt 2 jaar 
uitgeprobeerd, het eerste jaar is een feit. Hoe bevalt het? Uit de reacties valt op te maken dat 
de discussie over hoeveel en welke categorieën nog springlevend is. Zo komen de voorstellen 
voor een aparte categorie vogels of een aparte categorie macro, dan wel tele ook weer op 
tafel. Het zal dan ook niet meevallen om tot een indeling in categorieën te komen die tot 
ieders tevredenheid is en ook makkelijk werkbaar is. Het bestuur zal in januari 2021 (na afloop 
van de verkiezingen van 2020) inventariseren wat de wensen zijn voor de opzet van de 
eindejaarsverkiezing en voor de Ledenvergadering 2021 voorstellen in te brengen hoe wij 
verder kunnen gaan met de eindejaarsverkiezing. 
 



9. Eindejaarsverkiezing: welk nieuw thema? Keuze uit 4 thema’s: abstract, landschap zonder 
lucht, meervoudige belichting en humor in de natuur. Na stemming gaan de meeste stemmen 
naar: humor in de natuur. Niet makkelijk als thema, maar wel een uitdaging! 
 

10. Eindejaarsjury en gastspreker: graag horen we jullie suggesties voor goede juryleden en/of 
gastsprekers. 
De volgende suggesties worden gedaan: Bart Siebelink, Leo Vogelenzang, Paul Böhre, Johan 
van de Watering, Floris Smeets (als hij in NL is…), Jan van der Greef, Andrea Gullickx, Judith 
Borremans, Rien Welman, Ludo Goossens, Marijn Heuts. 

 
11. Invulling van de clubavond. Graag horen we jullie mening over hoe jullie de invulling van de 

clubavonden ervaren. 
Servan vraagt meer aandacht voor de ‘making of’ van verschillende opnamen. Natuurlijk kan 
daar naar gevraagd worden op de avond zelf, maar wellicht kan er later nog eens dieper op 
bijzondere opnamen teruggekomen worden. 
Mira vraagt aandacht voor het verplicht aanleveren van de raw-beelden. Iets dat nog wel eens 
vergeten wordt. 
Fred vraagt aandacht voor iets meer respect/luisteren naar elkaar. Geef elkaar wat meer 
ruimte om een toelichting te geven en praat niet te veel door elkaar of alleen in kleine 
groepjes. Het kan nog wel eens te rommelig worden op de avonden. 
Daarop aansluitend stelt het bestuur voor om iedereen een bijdrage te laten leveren aan de 
discussie/bespreking door ‘het rijtje af te gaan’ en iedereen dan aan bod te laten komen om 
als eerste iets te zeggen over het getoonde beeld. De avondcoördinator heeft daarin de lead. 
De leden vinden het een goed idee om uit te proberen. 
Tjido vraagt nog aandacht voor bewerkingen in Lightroom en Phtotoshop. Daar wordt dieper 
op ingegaan tijdens de thema-avond ‘raw-beelden verwerken’. Daarnaast komen de wat 
eenvoudiger bewerkingen soms al aan bod op de verschillende avonden en wordt de 
suggestie gedaan om ook eens wat youtube filmpjes te bekijken waar ook een schat aan 
goede instructiefilmpjes te vinden is. 
Als laatste doet Mira nog de suggestie om de vrije vijf beelden ook vooral te gebruiken om 
vragen die je hebt over beelden of dingen die je uit wil proberen onder de aandacht te 
brengen. 
 

12. Jubileum 2020. Toelichting op de plannen door de jubileumcommissie door Olaf:  26 
september vindt het jubileum plaats in bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. We 
beschikken van 10-17u over de filmzaal en kunnen dan 7 presentaties/sprekers een plek 
geven in het programma (max 30 minuten per presentatie). Daarnaast beschikken we nog 
over twee kleine workshopruimtes en de Hoeptuin voor eventuele workshops. Alle leden 
worden opgeroepen of en zo ja, welke invulling zij aan het programma willen geven. Want we 
gaan alleen het werk van de eigen leden presenteren. Aan het einde van de dag is er nog een 
aangeklede borrel voor de eigen leden (met partner). De mogelijkheden voor een expositie 
worden nog onderzocht. De suggestie voor het kunnen laten maken van een jubileumboek 
wordt nog door Dick en Mira verder verkend. Olaf stuurt nog een mail rond naar alle leden met 
de informatie over het jubileum. 
 

13. Rondvraag. 
Olaf heeft nog drie vrijkaarten voor de Fotofair beschikbaar. 
Ruud stuurt nog een mail met informatie rond over Nature First. 
Servan vraagt nog naar de mogelijkheden/ervaringen met verkoop van expositiefoto’s. 


