
 

 

  

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: ‘t Klikske Wellen 

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

Manuela Vestjens, Mathieu De Bosscher Freddy Knippenberg 

Verontschuldigd :  
 

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. Op/aanmerkingen vorig verslag :  
Geen 

 
4. Teruggave Foto’s Limfoto & Fototocht:  

Mathieu heeft de foto’s terugbezorgd aan de clubs. 
 

5. Fototocht-limfoto, vragen opmerkingen:   
Druk, goed georganiseerd, eigenlijk te weinig zitplaatsen. Op zondag weinig volk, hoe kan dat? 
Ditzelfde ook op Renovisie, maar dat krijg je als er van alles op hetzelfde moment word 
gehouden. Het viel ook op dat zelfs prijswinnaars niet aanwezig waren. Waarom komen andere 
leden van de fotoclubs niet naar de tentoonstelling?  
Jozef De Groof, vraagt waarom de niet aanwezige prijswinnaars niet met verontschuldigd werden 
afgeroepen? Inderdaad dit is een punt. Johan Bongaers, jammer dat de prijswinnaars (foto) niet 
opvielen, maar zo ertussen opgehangen waren. Ook de projectie (voor de mensen vooraan) niet 
scherp was. Midden en achteraan van de zaal was dit niet te merken. Georges Friant vraagt 
waarom nog een fototocht houden? Is dat om de berg te vergroten? Zit slecht werk tussen. 
Limfoto+fototocht nog samen houden?  Jozef De Groof, van zijn club waren de opmerkingen, 
waarom er zoveel eekhoorns achter elkaar werden geschenen? Men kan niet en sport en natuur 
en portret door mekaar schijnen, maar blokjes van diverse onderwerpen, en ja als er zoveel 
inzitten dan kan dat niet anders. 
Stefan vraagt hoe gaan we het aanpakken? Stoppen ermee? Veranderen? 
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Fons Schoeters zegt hierop; doorgaan en iedereen doet zijn best en staat achter zijn foto. Mooie 
foto ondanks bv. Vogelhut, gemakzucht, maar een mooie foto verdient zijn punten. 
 

6. Voorbije manifestatie’s. 
Fotoclub Looi, zeer tevreden oven hun eerste clubsalon, mooie opkomst, veel sponsors. Meerdere 
duizenden euro’s opgebracht. Ook veel fotoclubs zijn daar geweest. 
Fotoclub De Teut, mooie projectie maar kon veel beter qua belangstelling, er gaan te weinig 
mensen naar de salons. 
Arteloo, meer bezoekers dan 2 jaar geleden, zeer tevreden over de opkomst. Minpuntje de tv stond 
te laag! 
Lezing Hondenfotografie Georges Friant, zeer tevreden over het aantal deelnemers, merendeel 
vrouwen tussen de 35 en 50 jaar. Heel positief respons. Ook veel mensen daar die niet van de 
VLF aangesloten clubs waren. 
Renovat, tevreden 350 man op vrijdag. Zaterdag en zondag minder mensen. 
Digifriends Nieuwerkerken, 520 toeschouwers over de 3 dagen, zeer tevreden, zeker voor de 
vrijdagavond de opening. 
HaFoC, onder de toren; Moeilijk bereikbaar daardoor minder mensen maar tevreden. 
 

7.  Komende manifestatie’s. 

13 dec. 2019:  FCT Genk Fotogalerij Stadhuis Genk, opening om 19u30. Te bezichtigen tijdens 
kantooruren van 14 dec tot 3 jan 2020. 

13 dec. 2019: Expositie Euregionale fotowedstrijd. Foyer Tentakel Zonhoven tem 12 jan 2020. 

17 jan. 2020: Opening Spontaliteit in de Tentakel tot 2 feb 2020. 

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 in 2020. 
Lezing Drone fotografie door Edgard Voets, Portretfotografie ? Slide shows lesfotografie, stefan? 
 

10.   Verhoging van het Lidgeld. 
Voorstel om het lidgeld te verhogen naar 75 euro vanaf 2020, dit werd door de ledenvergadering 
goedgekeurd. 
 

11.  VLF in 2020. 
Vergaderdatums; 10 jan, 07 feb(Statutaire vergadering), 06 mrt, 03 apr, 08 mei, 05 jun, 04 sep, 
02 okt, 06 nov, 04 dec. 
 

12.   Rondvraag.. 
Niemand 
 
 
Ledenvergadering , Vrijdag 10 jan 2020 om 20.30u zaal 3 GC TENTAKEL 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
Stefan Migalski     Manuela Vestjens 

 


