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Algemene Ledenvergadering.

Aanwezige kringen:
Photo Friends Candid

Koninklijke foto- en digiclub Ham

Fidiak Koersel

Fotoclub Infra Lanaken

Fotoclub Peer

Kon. Fotoclub Beringen vzw

Kamera Genk Foto-en Digikring

Fotoclub Heers vzw

Fotoclub 't Klikske Wellen

Fotogroep Houthalen

Fotoclub De Eik – Lummen

Renovat Foto vzw

Lumine Image Art

Foto-Dia projecta Heusden

Fotodigiclub De Teut

Focus De Posthoorn

Difoto Tongeren vzw

FCT Genk

Foto-endiakring Helios vzw

Artistieke groep Bree

Fotoclub Prisma Leopoldsburg

Fotoclub 88 Dilsen

Digifoto Creatief Genk

Kon. Hasselte Fotoclub HAFOC

Fotogroep ISO400 Lommel

Arteloo

Fotokring Diepenbeek

Digifriends Nieuwerkerken

Foto Total Hasselt

Omni Foto Diepenbeek

Fotogroep Kortessem

Utklikt Hamont Achel

Oost-Raw Houthalen-Helchteren

Fotoclub Looi

Foto en diakring Delta

Verontschuldigde kringen:
Aanwezige bestuursleden:, Rita VanMoll, Jhony Vandebroeck, Stefan Migalski, Aimé Ilsen
Manuela Vestjens, Mathieu De Bosscher
Verontschuldigd :

1. Welkom
De voorzitter heet allen van harte welkom op de Algemene Vergadering van 7 dec 2018. Hij
dankt alle clubafgevaardigden voor hun aanwezigheid en hoopt op een vlotte vergadering.

2. Noteren van de aanwezigheden
Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door de Secretaris.

3. Terugblik op het voorbije toonmoment van Limfoto & de Fototocht
Afgevaardigde van Fotoclub88dilsen; tevreden over de opkomst +/- 300 bezoekers, minder
punt de beamer in zaal Opus was verouderd , desondanks toch veel blijk van tevredenheid
onder de bezoekers. Ook mag er aandacht besteed worden aan de schrijffouten, bv korte of
lange ij eventueel door de clubwedstrijdcommissaris te verbeteren, wij mogen de titel niet
zomaar veranderen. Verder kwamen er onder de aanwezige leden geen aanmerkingen.
Mathieu had nog de vraag of er iemand nog beschikte over alle catalogen (Provinciaal &
fototochten) vanaf het ontstaan van het VLF?

4. Administratie
DROPBOX wordt niet meer gebruikt.
Brief voor hernieuwing lidmaatschap zijn verstuurd naar de clubs, lidgeld bedraagt 50 euro.

5. Nieuwsbrief
Nieuwsbrief van december staat op de website, maak jullie leden erop attent waar de
nieuwsbrief is te vinden of stuur ze de link door. Nog veel mensen die 't niet weten.
Stuur foto's of een fotoverhaal op naar Stefan om in de nieuwsbrief te plaatsen. 'n manier om
jullie eigen werk werk/foto's te tonen aan andere leden.

6. Manifestaties
14 december 19u30 opening tentoonstelling 40jaar FCT Genk
Inleveren PROJECT FOTOLIMFEST voor 23 december 2018 (thema een verhaal).

7. Programma 2019
Ledenvergaderingen op : 4 januari / 5 april / 7 juni / 4 oktober / 6 december
Algemene statutaire vergadering : 1 februari.
Lezingen op: 6 maart / 3 mei / 6 september / 8 november
Workshop in juni: Fons Schoeters is iets aan het uitwerken hieromtrent.
VLF criterium : inleveren tijdens de vergadering van 5 april jurering zal plaatsvinden op 27 april
in de CC tentakel te Zonhoven
VLF Limfoto & Fototocht : Inleveren tijdens de vergadering van 4 oktober de jurering zal op
zeer korte termijn erna plaatsvinden.

8. Fototocht 2019
Georganiseerd door Fotoclub DE Eik Lummen, ze hanteren dezelfde opzet als in 2018. Vanaf
januari microsite met informatie en data, betreffende een lijst van het Opgelegd onderwerp.
Reclame maken onder jullie club en gezamenlijk erop uit gaan.

9. Breedbeeld en BFF.
17 dec. 2018 heeft Stefan een vergadering met Breedbeeld. Tevens worden er enkele leden
van BFF uitgenodigd op de ledenvergadering van 4 jan.2019.
Achille zegt dat Breedbeeld de fotograven eruit hebben gewerkt, en het BFF wilt deze terug
aantrekken, hopelijk werkt het zegt hij!!

10. Logo VLF
Dit was aan vernieuwing toe en Stefan heeft dit vernieuwd en zal doorgestuurd worden naar
de overige leden van de Raad van Bestuur ter goedvinding.
11. Euregio
Voorlopig geen extra nieuws, er kwam een opmerking hieromtrent "hopelijk goede jury"
12. Discussie over CVO en DKO
Er kwam een geanimeerd gesprek over de taak van de fotoclub, pro en contra's van het CVO
enz.
13. RONDVRAAG / VARIA
Fons;vraagt om het jurering systeem te laten nakijken , losse draden enz.
Achille; wanneer is de laatste vergadering geweest ivm geen verslag op de website? Het
verslag zal in de toekomst ook in de nieuwsbrief gezet worden, is bepaald in de vergadering.
De vraag waarom de oud bestuursleden er niet waren op vrijdagavond? Wij hebben via de
nieuwe manier (e-mail) aan de clubs al de mensen uitgenodigd, en sommige hebben
blijkbaar een persoonlijke uitnodiging nodig. Achille zegt jammer maar die kunnen het niet
hebben dat het VLF nog steeds draait. Positief en petje af voor het nieuwe bestuur met
weinig middelen toch vanalles organiseren.
Jhony; mooie beelden maar slecht bewerkt. Hij wilt een workshop geven om hoe je foto's
moet bewerken in lagen ed.
Jacky; Dat jury foto's laat doorgaan die een slechte witbalans hebben, niet scherp en over
verscherpt.
Mathieu; foto's niet degelijk opgeplakt op het karton, laten los. Ook die met een passepartout kwamen er sommige van los. Verpakking v/d foto's geen clubnaam en gammel.
Stefan; zal degelijke dozen gaan laten maken om in de toekomst 40 - 50 foto's in te
vervoeren. Deze dienen dan wel door de club voorzien te worden van kenletters/clubnaam.

Volgende Algemene Vergadering , Vrijdag 4 januari 2019 om 20.30u zaal 3 GC
TENTAKEL
De voorzitter,
Stefan Migalski

De secretaris,
Manuela Vestjens

