
 Afdeling 10,  Amsterdam e.o.  

Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34242426 
van de FOTOBOND – Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie, www.fotobond.nl  
Secretaris: Ronald Besemer, Rolklaverpad 43, 1314 PD Almere 
e-mail secretaris.afd10@fotobond.nl 

Uitnodiging voor de 
Algemene Afdelingsvergadering van Afd. 10 
Op dinsdag 18 april 2023, om 19.00 uur bij de FVGVB in de Remise Lekstraat 

Agenda 

1.  Opening 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen  

3.  Notulen vorige Algemene Afdelingsvergadering (26 april 2022), hieronder    
      opgenomen) 

4.  Jaarverslag 2022 van de secretaris (hieronder opgenomen) 

5.  Financieel Jaarverslag 2022 van de plaatsvervangend penningmeester 
     Bevindingen van de kascommissie en voorstel tot decharge van het bestuur. 
     Begroting 2023 
      
6.  Benoeming/aanvulling kascommissie:  Corrie Groen is benoemd in 2020 en doet  

      met Sonja Brouwer in 2022 de controle. Corrie treedt daarna af. Er is geen reserve.  

7.  Bestuursverkiezing van secretaris en penningmeester 

8.  Activiteiten gepland in 2023 

9.  Graag suggesties per mail naar secretariaat.afd10@ziggo.nl  voor namen   
       lezing gevers, excursie-bestemmingen, cursussen, mentoraten en andere    
       afdelingsactiviteiten  

10. Rondvraag 
  
11. Sluiting 

Het streven is de vergadering omstreeks 19:45 uur te beëindigen, zodat om 20:00 uur de jury 
(Gerrit Meerman) kan beginnen met de bespreking van de Afdelings fotowedstrijd 2023. 

http://www.fotobond.nl
mailto:secretaris.afd10@fotobond.nl
mailto:secretariaat.afd10@ziggo.nl


Ingekomen stukken en mededelingen:  

Er zijn geen ingekomen stukken. 
  
 Mededelingen: 

Notulen van de vorige Alg. Afdelingsvergadering (6-4-2021) zijn er niet, de vergadering 
duurde kort. Het Jaarverslag 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd,  

 Notulen 

Van de Algemene Afdelings Vergadering op dinsdag 26 april 2022 om 19:00 uur in 
het clublokaal van de FVGVB inde Remise Lekstraat te Amsterdam. 

Aanwezig: het bestuur bestaande uit Ronald Besemer (secretaris), John Schenk 
(penningmeester);  afwezig met kennisgeving Johan van den Boomen (voorzitter, 
ziek), Arjan Benders (lid). 
Er zijn daarnaast acht leden aanwezig. 

1. Secretaris neemt waar, verontschuldigt de afwezige voorzitter, heet de 
aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
Secretaris:  
2. Mededelingen 
-FB stelt een consul aan voor de begeleiding van de tientjes en de persoonlijke 
leden. Dit om te voorkomen dat de 10-tjes leden kort blijven. Bovendien maken de 
pers. leden een steeds groter, dus belangrijker deel uit van het totale ledenbestand. 
-Een oproep om vooral mee te doen aan de Jubileum Genre Wedstrijd. 
-Doet kort verslag van Tribute to Colour in Heerhugowaard, met name over de 
indrukwekkende lokatie (een groot cultureel centrum) , de Mattenklopper (veel 
FVGVB inzendingen) overige exposities en gastspreker Hellen van Meenen. 
Opmerkingen: Hellen zou een avond kunnen verzorgen via de Afdeling of een club. 
-Maakt attent op de FB-Jubileumdag op 14 mei in Amersfoort, de Prodentfabriek. 
-De slotmanifestatie van Noordwest in het Fort van Hoofddorp met o.a. binnen en 
buiten activiteiten. Nadere info volgt later. 
3. De AAV van 6 april 2021 was heel kort , n.l. een kwartiertje. Er waren geen 
bijzonderheden, noch opmerkingen vanuit de zaal (Zoom). 
4. Het jaarverslag van 2021 wordt genoemd maar niet doorgenomen aangezien het 
toegevoegd was bij de stukken voor deze AAV en ieder er dus kennis van had 
kunnen nemen. Er zijn geen vragen cq opmerkingen over. 
5. Penningmeester leest het Financieel verslag (zie ook de bijlage) voor.  
De belangrijkste punten: 
-Ultimo 2021 was er een batig saldo van € 327,95. Totaal is het vermogen van 
Afdeling10 op 31-12-2021 € 2.282,95. 
-Ten gevolge van het krappe eigen vermogen van de Fotobond gaat de contributie 
van de FB in 2023 omhoog naar € 25 voor clubleden, en naar € 35 voor PL (is resp. € 
22 en € 28). 
-Alle Afdelingen zijn op 26 april om 13:14 uur per mail geïnformeerd door de 
penningmeester van de FB, dat zij in 2022 alsnog 20% worden gekort op het eerder 
toegekende budget. Ook gaat de bijdrage in 2024 van de leden aan de FB 
opnieuw omhoog. Dit alles tgv het noodzakelijke opkrikken van het eigen vermogen 
van de FB door financiële tegenvallers. De FB informeert de Afdelingen hierover nog.  



6. Penningmeester leest de bevindingen door van de kascommissie (Wim Broekman 
en Corrie Groen). De kascie beveelt aan om het bestuur te dechargeren, waarmee 
de zaal akkoord gaat. Wim treedt af. Sonja Brouwer treedt toe. Er is een reserve 
kascommissaris nodig voor de controle over 2022. Ondanks een dringende oproep, 
ook door secretaris, meldt niemand zich aan. Dan maar zonder reserve in 2022. 
7. Secretaris: Activiteiten in 2022:  
Lezing Eli Dijkers via Zoom op 19 jan.  
Lezing Anja Brouwer op 16 febr bij de NAFVA 
Tribute to Colour weekend van. 19/20 maart 
Vandaag de jurering van de foto jaarwedstrijd. 
Fotobonddag op 14 mei in Amersfoort, Prodentfabriek. 
Slotmanifestatie Regio Noordwest in het Fort van Hoofddorp, datum nnb. 
Lezing Marcel van Balken op 19 mei bij die FC Almere over conceptuele fotografie 
Lezing van Jan Banning, documentair/journalistieke fotografie over  zijn project 
Gevangenen in de VS, en hoe je zo’n project aanpakt. 
Foto excursie op za 30 september in de Waterleidingduinen. 
8. Secretaris sluit om 19:30 uur de vergadering. 

Jaarverslag 2022 – Afdeling 10 

1 januari t/m 31 december 2022. 

Het bestuur bleef tot 26 december ongewijzigd. Op die datum overleed tot ons grote 
verdriet onze zeer gewaardeerde penningmeesterJohn Schenk. Tot genoemde datum 
bestond het bestuur uit voorzitter Johan van den Boomen (NAFVA), Ronald Besemer (NAFVA) 
secretaris, John Schenk (FVGVB en NAFVA) penningmeester, en lid Arjan Benders (FC Almere).  

Het bestuur vergaderde via Zoom op 1 februari en op 26 december en regelde zaken 
onderling per telefoon, e-mail en whatsapp.  De onderlinge verstandhouding binnen het 
bestuur was als gebruikelijk uitstekend.  

Er zijn drie aangesloten clubs: Het totale clubleden aantal op 31 december 2022 is 
115, tegen 138 op 1 januari. Het aantal persoonlijke leden steeg naar 39, tegen 27 in 2021.  
De persoonlijke leden zien we zelden bij de activiteiten, ze krijgen wel alle berichten en 
uitnodigingen. 

Op 31 december is de FC Impact opgeheven omdat er te weinig leden over zijn, 
bovendien is er geen aanwas van nieuwe leden.  

De jaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering vond plaats op 26 april 2022.  De 
Afdelingen konden ook in 2022 op kosten van de Fotobond de Zoom-pro-versie gebruiken, 
waar ook de clubs gebruik van maakten. De vergadering duurde plm 30 minuten. Doordat 
de Corona pandemie in 2022 grotendeels was uitgedoofd, konden weer activiteiten 
georganiseerd worden. De financiële positie van de Afdeling is gezond te noemen. Daarna 
was de jurering van de fotowedstrijd door Simone Henken.  

Het jaar stond bovenal in het teken van de Fotobond 100 jaar. Tal van activiteiten 
vonden er plaats.  De Fotobond organiseerde de landelijke Jubileumfotowedstrijd. Afdeling 
Amsterdam e.o vormde gezamenlijk met Afdelingen Kennemerland en Noord Holland Noord 
de Regio Noordwest. De Regio organiseerde het Tribute to Color Festival, het mentoraat van 
Chris de Boode, de fotomanifestatie in het Fort van Hoofddorp, en drie lezingen (drieluik) 
door Jan Banning. De lezingen waren in januari/februari 2023.                     

Er liggen verzenddozen bij de secretaris. De dozen zijn bedoeld om foto’s in passe-
partouts van 50x40 cm te verzenden ivm deelname aan de Bondsfotowedstrijd.  

 De activiteiten bestonden uit:  
1. Lezing door Eli Dijkers via Zoom als afdelingsavond bij de NAFVA op 19 januari. 
2. Lezing door Sonja Brouwer als afdelingsavond bij de NAFVA op 16 februari. 
3. AAV en jurering van de jaarwedstrijd door Simone Henken op 26 april. De winnaars van 

de series werden genomineerd voor Foto Nationaal. 
4. Lezing door Marcel van Balken over conceptuele fotografie op 19 mei bij de FC Almere. 



5. Excursie in de Waterleidingduinen bij Zandvoort op 24 september. Er waren 3  
deelnemers. 

6.    Rondleiding voor de Johan van der Keuken expositie in het Nederlands Fotomuseum op  
 5 november. Er waren 9 deelnemers.                                                         
7.    Lezing door over abstracte fotografie op 10 november bij de FC Almere door Iris   
 Depassé. 

 Financieel verslag Afdeling Amsterdam, fiscaal jaar 2022, en de begroting voor 2023. 

Financieel verslag en begroting door plaatsvervangend penningmeester. 

Kascommissie.  

De commissie in 2022 bestond uit Corrie Groen en Sonja Brouwer. De commissie doet verslag 
van de bevindingen. 

Bestuursverkiezing  

Secretaris is vijf jaar in functie en herkiesbaar.  Voorziter sinds 2020. Een nieuwe 
penningmeester is nodig ten gevolge van het overlijden van John Schenk. Leden kunnen zich 
tot uiterlijk 17 april verkiesbaar stellen voor secretaris of penningmeester door middel van een  
e-mail aan secretaris (secretariaat.afd10@ziggo.nl Indien de twee bestuursleden 
tegelijkertijd worden benoemd is er een rooster voor het aan- en aftreden nodig. 

 Geplande activiteiten 
In januari/februari 2023 zijn er drie lezingen gegeven door Jan Banning met als thema “Van 
Inhoud naar vorm”. Regio Noordwest heeft dat georganiseerd, nog in het kader van het 100-
jarig jubileum van de FB.  
De jaarlijkse Algemene Afdelings Vergadering en jurering van de jaarwedstrijd op dinsdag 18 
april bij de FVGVB in de tramremise Lekstraat. De jury is Gerrit Meerman.  
In april op een zaterdag is de Voorjaars Challenge. Exacte datum volgt spoedig. 

 Nieuw beleid  
Het subsidiëren van lezingen bij de clubs voor een lid dat de lezing of educatieve avond bij 
een andere club bijwoont.  
Workshops ook voor andere clubs uit de afdeling open stellen om meer deelnemers te 
trekken ter dekking van de totale kosten. 

Het bestuur dankt allen die dit jaar hebben bijgedragen aan de activiteiten, ideeën 
en organisatie, in welke vorm dan ook.  

Ronald Besemer, afdelingssecretaris, 7 maart 2023 
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