
 

 

  

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 

Fotoclub De Lens Bilzen 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: HAFOC, FIDIAK Koersel en Fotoclub LOOI 

Aanwezige bestuursleden:, Rita Van Moll, Jhony Vandebroeck, Stefan Migalski, Aimé Ilsen, 

Manuela Vestjens, Mathieu De Bosscher 

Verontschuldigd : Freddy Knippenberg 
 

1. Welkom  
De voorzitter heet allen welkom op deze Algemene Ledenvergadering. 
 

2. Noteren van de aanwezigheden  

Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door de Secretaris. 

 

3. Inzameling foto’s Limfoto & Fototocht : Mathieu heeft de foto’s ingezameld 
voor deze wedstrijden. 

 
4. Jurering Limfoto & Fototocht: Jurering Limfoto heeft plaats op zaterdag 

12 okt 2019 om 10u00 , foto’s zaal 2, digitaal zaal 3.  Jurering Fototocht heeft plaats op 
zaterdag 19 okt 2019 om 10u00 in zaal Oosterhof te Lummen. 
 

5. Lezing van September 
Deze was zeer geslaagd  
 

6. Voorbije manifestatie’s. 
Tentoonstelling van Foto Total Hasselt, zeer geslaagd, heel mooi en voortreffelijke locatie. 
Tentoonstelling van Fotoclub ISO400 Lommel, goede opkomst, mooie maar wat weinig fotoclubs 
aanwezig. 
 

7.  Komende manifestatie’s. 

5 & 6 okt 2019:  1ste Clubtentoonstelling van Fotoclub Looi 

18 okt 2019:  Fotodigiclub de Teut Zonhoven 19u00 receptie en om 20u00 één projectie 

Ook op 19 oktober  

9 tot 17 nov 2019: tentoonstelling Arteloo 

15-16-17 nov 2019: tentoonstelling van Renovisie  

2019_10_04 Ledenvergadering. 
              



 

2 

22 nov 2019: clubtentoonstelling van Hasseltse fotoclub  19u00 

22 nov 2019: tentoonstelling Digifriends Nieuwerkerken 

13 dec 2019: Euregio in Tentakel tijdens de openingsuren. 

8. Nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief staat online, en Stefan vraagt of iedereen deze ontvangt, vraagt ook om aan de 
leden te vragen voor een kleine portfolio in te sturen 
 

9.  Lezing van november. 
Lezing is gratis, Binnenkort is er ook een iworkshop voorzien, waarbij de deelnemer een eigen 
creatie maakt. Deze is betalend Van foto naar kunstwerk er wordt wel een vergoeding gevraagd 
ivm materialen die gebruikt moeten worden, tegels ed. 
 

10.  13 nov. Hondenfotografie door Monica van der Maden 
Georges Friant heeft een kleine uiteenzetting gedaan hoe en wat en waar je rekening mee moet 
houden (gedrag van de hond enz.) Je mag een laptop meenemen, schrijfblok en pen ivm uitleg 
over de bewerking in Lightroom. Er wordt ook een prijs uitgeloofd (Waardebon) 
 

11.   VLF club in de kijker. 
Vanavond is het de beurt aan Digifriends Nieuwerkerken.  Zeer korte maar mooie voorstelling. 
Stefan vraagt aan de voorzitter van Digifriends om er een muziekje onder te mogen zetten en op 
de website te mogen plaatsen, geen probleem. Op de ledenvergadering van december is het de 
beurt aan Fotoclub Looi als club in de kijker. 
 

12.  VLF in 2020. 

• Stefan vraagt met nadruk om nieuwe mensen in het bestuur te krijgen, zodat het VLF blijft 
voortbestaan. Afgevaardigden willen vragen in hun club om er leden zijn die in het 
bestuur willen komen. Geen nieuwe kandidaten dan is het ver gedaan met het VLF! 

• Georges Friant geeft aan dat de voorzitters het al druk genoeg hebben en weten hoeveel 
werk het is. Hij het idee van Hondenfotografie op zich heeft genomen en het geregeld 
heeft. Waarom andere fotoclubs niet ook zo’n ideeën brengen en het regelen voor de 
fotoclubs. 

• Arteloo: Geef ook duidelijker aan wat er wordt gevraagd voor hulp in het bestuur. 

• Stefan, volgende vergadering gaan we het er verder over hebben. 
 

13.   Varia. 

• Willy Smets = gelukkig, uitnodigingen alleen nog digitaal versturen, gedrukt kost veel 
geld, digitaal kost niets en is veel sneller te verspreiden. 

• Stefan vraagt aan Edgard Voets om voor volgend jaar misschien eens een lezing te 
geven over Drone fotografie. 

• Paul Greven: laat weten dat Fototools er mee stopt en alles verkoopt op de beurs 
Hasselt. 

• Georges Friant, kom naar Monica van der Maden. 

• Renovat, worden de uitnodigingen nog gemaakt. 

• Mathieu, zijn er kandidaten voor volgend jaar een fototocht te organiseren??? 
 
 

Ledenvergadering , Vrijdag 6 Dec 2019 om 20.30u zaal 3 GC TENTAKEL 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
Stefan Migalski     Manuela Vestjens 

 


