
 Doorlopende besluitenlijst 

De details zijn te vinden in de notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen. De 
notulen van de ALVs staan op de website, de notulen van de bestuursvergaderingen 
zijn bij het bestuur op te vragen.

ALV 8 februari 2021

1 Overstappen van INGbank naar ASNbank of Triodosbank.

2 Doorlopende besluitenlijst invoeren

3 Doorlopende actielijst invoeren

4 Instelling commissie GFC75 met als leden Geri en Marie Louise.

5 Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan in het kader van Gouda 750.

6 Documenten op website:
Openbaar: 

- Jaarverslag
Besloten deel website:

- Verslagen ALV
- Doorlopende besluitenlijst
- Doorlopende actielijst
- Ledenlijst
- Lijst met functies binnen de GFC
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Beleids- en activiteitenplan

Bestuursvergadering 13 mei 2021

7 De overstap naar een duurzame bank wordt afgeblazen. De ASN neemt geen 
verenigingen meer aan, de Triodosbank is op jaarbasis €50 duurder dan de 
ING.

8 Het bestuur legt de aangepaste begroting 2021 met een positief advies voor 
aan de leden.

9 Het zoomabonnement wordt m.i.v. 1 juli 2021 stopgezet. We gaan er van uit dat
we in september weer clubavonden kunnen houden in de Ajour. 

Bestuursvergadering 1 oktober 2021

10 Foto’s voor digitale presentatie worden voortaan naar Jan van der Spree 
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gestuurd (en niet meer naar de secretaris).

11 Op basis van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten de 
statuten worden aangepast. Volgens de Fotobond is hier geen haast mee en 
kan dat wachten, totdat de statuten voor een andere reden moeten worden 
aangepast. Voor nu nemen we de wijzigen op in het Huishoudelijkreglement. 
Naschrift: dit is afgeblazen in de BV van 17 januari.

12 Akkoord voorstel en begroting voor aanpassing van de bok met LED verlichting.

Bestuursvergadering van 17 januari 2022

13 Het slot van het geldkistje is kapot. Het handvat is verwijderd om te voorkomen 
dat alle geld eruit valt bij het optillen aan het handvat.

14 Clara Vis is gevraagd of de GFC een aansprakelijkheids-verzekering moet 
nemen. Tot nu toe is er niets vernomen en besluiten we dit punt te laten rusten.

15 In de jaarrekening is een voorziening opgenomen (was 1965, gecorrigeerd naar
1500 euro). Lex had dit bedrag liever in de begroting over 2022 gezien, maar 
we besluiten het voorstel van Bendt te hanteren.

16 In de begroting over 2022 besluiten we de de volgende wijzigingen in het 
conceptvoorstel aan de ALV aan te brengen:

• Post sprekers gaat van 100 naar 400 euro

• De post consumpties en lief en leed wordt 100 euro

• De post diversen wordt verhoogd naar 80 euro

• De continuiteitsreserve gaat van 5000 naar 4000, zo maken we 1000 
euro vrij voor het jubileumjaar 2022, te weten de kosten van het buffet, 
de kosten van het boekje en de lezing voor GFC leden.

17 Jan Wille zal na de ALV van februari 2022 zijn functie beindigen.

18 Alleen de voorgesteld wijzigingen van HHR deel 2, de TBV's,  zullen worden 
overgenomen. De andere wijzigingen worden afgeblazen.

19 Het Beleids- en Activiteitenplan Goudse Fotoclub 2018-2022 moet dit jaar 
herzien worden. De door Lex voorgestelde aanpassingen zullen in een 
bestuursvergadering op een later tijdstip worden besproken.

ALV 3 februari 2022

20 De leden verlenen het bestuur decharge over het boekjaar 2021

21 Wim Heuvelman treedt toe als reserve voor de kascommissie
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22 Voor 30 september wordt er een ALV gehouden waarin besproken wordt of we 
geld gaan reserveren op de begroting voor het volgende jubileum

23 Om de jubileumtentoonstelling een moderne en professionele uitstraling te 
geven is het idee één (top) foto wordt opgehangen op groot formaat van 
aluminium of dibond of iets dergelijks. De kosten zijn maximaal 50 euro per 
persoon, ten laste van de leden zelf. Wie dat bedrag te hoog vindt kan contact 
opnemen met het bestuur.

24 Peter Muis en Sef verzorgen de website. Zij krijgen als niet-bestuursleden 
inzage in het mailverkeer om de informatie die binnen hun competentie valt op 
de website te zetten.

25 Het bestuur bestaat na het vertrek van Jan Wille uit Lex, Bendt en Jan van der 
Spree. Zij zijn beschikbaar voor twee jaar, de vergadering gaat daarmee 
akkoord. Lex wordt opnieuw tot voorzitter gekozen. Een nieuwe secretaris is 
nog niet gevonden, ook niet na een (tweede) schriftelijke oproep.

26 De jubileumcommissie heft zichzelf op na het evaluatierapport van GFC75 te 
hebben geschreven. De wergroepen straatfotografie, audiovisueel en 
gebouwde omgeving worden opgeheven. Ook de functies agendabeheer de 
clubmentoren worden geschrapt.

27 Er is een commissie ingesteld die de Hofstededagen zal organiseren. Ze 
bestaat uit Joop, Jan van der Spree en Lex.

28 De ontwikkeling van ee fototrail door een studente is door de leiding van de 
opleiding afgeblazen. GFC gaat het zelf ook niet doen omdat er al zoiets 
bestaat.

29 Het concept programma voor 2022 is goedgekeurd.
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