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Algemene ledenvergadering 3 februari 2022 

Aanwezig zijn: Jan van der Spree, Lex Stoltenborgh, Roy Richardson, Peter 
Tielemans, Peter Muis, Bert van de Vliet, Joop Rahder, Sef Driessen, Geri van 
Ittersum, Bendt Schortinghuis, Koos van der Spek, Marie Louise Hazen, Wim 
Heuvelman, Enne de Jongh, Jan Spoel, Leo Heemskerk, Hans van Oosten en Jan 
Wille (notulist). 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Lex opent de vergadering om 19.30 uur in de Ajour. Hij geeft aan dat Jan Wille 
terugtreedt als bestuurslid en secretaris, maar nog wel de notulen van deze 
ALV zal maken. 
 
Peter Muis geeft aan geen lid te willen worden van het bestuur en dat bij 
agendapunt 8 te willen toelichten. 
Geri geeft aan dat onder punt 8 de - volgens de statuten noodzakelijke - 
bestuursverkiezing moet worden geagendeerd. 

 
2.  Verslag Algemene ledenvergadering 8 februari 2021 

 Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen goedgekeurd.  

Punt 2. Geri merkt op dat de actie- en besluitenlijst op de website niet actueel 
zijn. Jan Wille geeft aan dat de lijsten op de website na de bestuursvergadering 
van 1 oktober 2021 niet zijn geactualiseerd. De geüpdate lijsten zijn door hem 
toen wel gemaakt en aan de andere bestuursleden gestuurd voor akkoord, 
maar daarop is geen reactie gekomen. De lijsten op de website zijn daarom niet 
aangepast. Lex zegt toe dat de lijsten zullen worden geactualiseerd. Actie: Lex 

 
3.  Jaarverslag 2021 

Koos geeft aan het een beetje raar te vinden dat het jaarverslag begint met een 
alinea over 2022. Lex geeft aan dat dat nu eenmaal zijn keuze is en laat het 
verslag ongewijzigd. 

 
4.  Jaarrekening/balans 2021 

Bendt licht de financiële stukken en de bijbehorende toelichting nader toe. Door 
de coronamaatregelen is de kasreserve gestegen. Het bestuur heeft daarom 
een bedrag van €1500 gereserveerd voor het jubileum GFC75 in 2022.  

5.  Verslag kascommissie 

De kascommissie (Peter Muis en Sef Driessen) heeft de stukken gecontroleerd 
en heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt de 
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden 
stemmen hiermee in. 
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6.  Benoeming nieuw lid kascommissie 

Als reserve treedt Wim Heuvelman toe. 

7. Begroting 2021 

Bendt licht de begroting toe. Het bestuur stelt voor een continuiteitsreserve van 
€ 4000 aan te houden. De € 1000 reserve voor de TV vervalt daarmee. Dit geld 
kunnen we nu extra besteden aan GFC75. We hebben nog de beamer om op 
terug te vallen. In de begroting zijn per ongeluk twee posten (aanschaf nieuwe 
apparatuur en bondsmentor) blijven staan, Bendt past de begroting op dit punt 
aan. Actie: Bendt 

Lex vraagt of men ook over vijf jaar een tentoonstelling wil. Zo ja, dan moeten 
we daarvoor geld reserveren in de komende jaren op de begroting. Er wordt 
besloten dit punt te bespreken op de ALV in het najaar, voor 30 september. 

Een belangrijk onderdeel van de begroting 2022 is de begroting van GFC75. 
Jan Wille, lid van de jubileumcommissie, licht de plannen en de bijbehorende 
begroting toe. Het voorstel is om in het kader van het 75-jarig jubileum een 
tentoonstelling te houden in de Agnietenkapel, een lezing in de Agnietenkapel 
door Loulou Beaver en een fotoboekje uit te brengen. Daarnaast wordt tijdens 
de tentoonstelling voor de leden een buffet georganiseerd op een nader te 
bepalen dag. Ook is het idee om op eigen kosten deel te nemen aan een 
gezamenlijke workshop onder leiding van een fotograaf voor wie dat wil. 

Een belangrijk punt waarover de vergadering haar mening wordt gevraagd, is 
dat de jubileumcommissie voorstelt dat op de tentoonstelling alleen foto’s 
worden geëxposeerd op aluminium of dibond (of iets dergelijks). Het doel is om 
de tentoonstelling een moderne en professionele uitstraling te geven, om zo 
hopelijk nieuwe leden te interesseren voor een lidmaatschap. Het idee is dat 
van ieder lid één (top)foto wordt opgehangen, daarnaast kunnen meerdere 
foto’s worden getoond via een TV of de beamer. De kosten voor de te 
exposeren foto bedragen maximaal €50 per persoon en komen ten laste van de 
leden zelf. Leden die het bedrag te hoog vinden kunnen contact opnemen met 
het bestuur, het streven is dat alle leden deelnemen. De vergadering gaat 
akkoord. 

Lex stelt voor het boekje tegen een lage vergoeding beschikbaar te stellen voor 
niet-leden. 

8. Invulling van de functies binnen de GFC 

Jan Wille beëindigt zijn bestuursfunctie, omdat hij zich niet prettig voelt in de 
huidige bestuurscultuur.  

Peter Muis geeft aan dat hij als webmaster een bijdrage wil leveren aan de 
verwerking van de binnenkomende mail, maar geen lid wil worden van het 
bestuur. Dit betekent dat een niet-bestuurslid inzage krijgt in het mailverkeer. 
De vergadering gaat hiermee akkoord, alleen Enne stemt tegen. De 
webmasters krijgen toegang tot de post en komen met een voorstel om de 
website een prominentere rol te geven in de berichtgeving aan de leden. Actie: 
Peter Muis en Sef  
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Lex, Bendt en Jan van der Spree zijn beschikbaar voor een nieuwe termijn van 
twee jaar als bestuurslid van de GFC. De vergadering gaat akkoord met de 
herverkiezing en Lex wordt opnieuw voorzitter. 

De lijst met invulling functies binnen de GFC wordt doorgenomen. De 
jubileumcommissie heft zichzelf op na het evaluatierapport te hebben 
geschreven van het jubileum GFC75. De werkgroepen straatfotografie, 
audiovisueel en gebouwde omgeving worden opgeheven. Ook de functies 
agenda beheer en clubmentoren worden geschrapt. 

Enne geeft ter overweging om alle werkgroepen op te heffen en de activiteiten 
aan de programmacommissie over te dragen. We bespreken dit voorstel op een 
later tijdstip.  

9. Deelname Hofstedendagen 2022 

De GFC is gevraagd deel te nemen aan de Hofstedendagen in mei 2022. Het 
tentoonstellen van foto’s in de Ajourboerderij hoeft niet veel te kosten, we 
hebben lijsten en de Ajour stelt ophangsystemen beschikbaar voor de 
aanwezige rails. Jan van der Spree wil de foto’s printen tegen kostprijs. 

Er wordt een commissie ingesteld die de Hofstedendagen 2022 zal 
organiseren, bestaande uit Joop, Jan van der Spree en Lex. 

10. Fototrail 
 
De GFC is benaderd om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een 
fototrail in Gouda door een studente. Haar opleiding heeft het voorstel echter 
afgekeurd, omdat het te commercieel werd beoordeeld. De vraag is nu of we de 
ontwikkeling kunnen oppakken als GFC om zo de bekendheid van de GFC te 
vergroten. De vergadering geeft echter aan dat er al zoiets bestaat in Gouda. 

 
11. Evaluatie 2021 

Koos is positief over de in coronatijd ingezette weg. Het presenteren van eigen 
werk door leden, geef mij maar raw en de fotobesprekingen waren voor hem 
een welkome afwisseling in de afgelopen periode. 

Lex geeft aan het jammer te vinden als niet alle ingezonden of meegenomen 
foto’s kunnen worden besproken.  

Jan van der Spree wil graag weer zaterdagochtendbesprekingen en Koos stelt 
voor om ook na te denken over kleinschalige fotobesprekingen bij iemand thuis. 

Peter Tielemans vraagt de leden een reactie te sturen over hun ervaringen naar 
de programmacommissie, omdat nu de tijd ontbreekt om dit agendapunt te 
bespreken. 

12. Conceptprogramma 2022 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Ideeën voor het programma 
kunnen worden doorgegeven aan de programmacommissie. 
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13. Rondvraag 
 
Marie Louise kan aan doka apparatuur komen en vraagt of er belangstelling 
voor is. De doka kan bij haar worden opgeslagen en dan worden uitgeleend. De 
vergadering geeft aan dat hier geen belangstelling voor is.  
 
Leo informeert naar mogelijkheden dat de leden van de GFC zichtbaarder zijn. 
Jan van der Spree geeft aan dat de leden tijdens tentoonstellingen herkenbaar 
zijn door het dragen van een naamkaartje. 
 
Roy is lid van de Nikon club en geeft aan dat hij een mailtje ontvangt als de 
website is aangepast, wellicht is dat een idee voor de webmasters. 
 
Jan Wille geeft aan dat de AED-cursus in de Ajour plaatsvindt op dinsdag 15 
februari om 19.30 uur, eerder hebben zich al vijf GFC leden aangemeld. Ook 
Joop geeft aan te willen deelnemen. 
 

14. Sluiting 

Lex sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 


