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 Onderwerp Actie 

1. Opening  

 Om ca. 19.35 uur opent Dirk de vergadering. De presentielijst is samen met de 
notulen van de ledenvergadering 2016 en een lijst met voorgestelde wijzigingen in 
het huishoudelijk reglement uitgedeeld aan de aanwezigen evenals de agenda voor 
deze avond.   

 

2.  Goedkeuring notulen jaarvergadering 2016  

 Naar aanleiding van de notulen vraagt Wim Bax naar de situatie rond “Sterkenburg 
Yachting”. Dirk geeft aan dat de contacten destijds via Wouter liepen. Op dit 
moment is er geen contact en is er de afgelopen periode ook geen contact meer 
geweest. Van onze kant laten we dit rusten omdat de vergoeding niet opweegt 
tegen de moeite die wij er voor moeten doen. Als Sterkenburg ons alsnog benadert 
zullen er andere afspraken gemaakt moeten worden. 
Hierna worden de notulen met algehele goedkeuring aangenomen.  

 
 

3.  Voorzitterschap Image Totaal    

 Zoals bekend heeft Hans zijn lidmaatschap opgezegd en daarmee komt de functie 
van voorzitter vrij. Dirk vraagt de leden wie er belangstelling heeft om deze functie 
op zich te nemen. Volgens de statuten dient het bestuur uit minimaal een 
voorzitter, penningmeester en secretaris te bestaan. Wim Bax draagt Hannie Kant 
aan als kandidaat. Hannie neemt het in beraad en komt hier nog op terug.  

 

4. Pixel Prikkel - Glossy  

 Met het opzeggen van Wouter is ook de taak om de Pixel Prikkel (jaarverslag in 
woord en beeld) stil komen te liggen. In eerder overleg zouden Hans en Walter dit 
oppakken. Aangezien Hans ook heeft opgezegd is dit blijven liggen. Jos geeft aan 
de opmaak voor zijn rekening te nemen. Annemieke zal zorgen voor de aanlevering 
van de verslagen van uitstapjes die in de loop van afgelopen seizoen door diverse 
leden zijn gemaakt.  

Jos / 
Annemieke 

5. Verslag Penningmeester over 2016 / contributie seizoen 2017/2018  

 Dirk geeft nogmaals toelichting op de financiële situatie. Na het opstappen van 
Wouter als penningmeester heeft Dirk de gehele financiële situatie van IT onder de 
loep genomen en in diverse verslagen en draaitabellen inzichtelijk gemaakt. Aan de 
hand van het opgestelde budget is er met algemene stemmen akkoord gegaan met 
een contributieverlaging van € 150,00 naar € 130,00 voor het komende seizoen.  
Aangezien we vorig seizoen weinig extra kosten hebben gemaakt is het vermogen 
van de club positief. Begroting 2017 is als bijlage toegevoegd met de opmerking 
dat deze is uitgegaan van 17 leden. Op dit moment telt IT inmiddels 20 leden.  
Dirk geeft aan dat er financiële ruimte is om bijvoorbeeld meer sprekers uit te 
nodigen, een workshop te volgen of een EXPO te organiseren.   

WS 
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6. Kascontrole   

 De kascontrole is gedaan door Wim Bax en Annemiek Slager op 28 augustus 2017. 
De aangeleverde stukken door de penningmeester zijn nagekeken en de 
kascommissie heeft hierin geen onrechtmatigheden aangetroffen. De 
kascommissie keurt daarmee de financiële administratie en de afgelegde 
verantwoording van de penningmeester goed. Een verslag van de kascommissie is 
als bijlage bijgevoegd.  

 

7. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement Image Totaal   

 Het huidige Huishoudelijk Reglement (HR) stamt uit 2011 en is op enkele punten 
verouderd. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voorgesteld en deze aan de 
leden voorgelegd. Tijdens de ALV zijn deze voorstellen nog kort toegelicht. Met 
algemene stemmen zijn deze wijzigingen goedgekeurd door de leden. De 
aanpassingen zullen worden gemaakt en een up-to-date HR zal op de website 
worden geplaatst en voor alle leden toegankelijk zijn.  

Walter 

8. Evaluatie fotogroepen  

 In het seizoen 2016/2017 is er gewerkt met zgn. fotogroepen met ieder een eigen 
thema/onderwerp. Ieder fotogroep heeft een clubavond gevuld door middel van 
een presentatie en teven een club activiteit georganiseerd. De verdeling van het 
aantal mensen per groep verschilde nogal. Tijdens de evaluatie blijkt dat eenzelfde 
opzet voor dit seizoen niet gewenst is. Voorstel is, indien men een groep activiteit 
wil organiseren, om deze algemeen via mail of groepsapp kenbaar te maken zodat 
alle leden hierop kunnen reageren of ze deelnemen of niet. De gevormde groepen 
blijven hiermee op de achtergrond wel aanwezig.  

 

9. Plannen voor 2017 / 2018  

 Dirk benadrukt nogmaals dat niet alleen het bestuur maar alle leden 
verantwoordelijk zijn voor de invulling van de clubavonden en activiteiten. Het 
bestuur heeft hierbij een begeleidende rol. De data voor clubavonden zijn door het 
bestuur vastgelegd en naar de leden kenbaar gemaakt. Een volledige invulling is er 
nog niet.  Een aantal leden hebben al individueel of gezamenlijk een aantal ideeën 
bij het bestuur aangedragen.  
 
Gezien de gezonde financiële situatie is het plan om meerdere sprekers uit te gaan 
nodigen. Gedacht wordt om een workshop fotobewerking met Lightroom en 
Photoshop te organiseren. De eerste contacten hierover zijn al gelegd en zullen 
verder worden uitgewerkt.  
 
Dirk geeft aan dat we indien gewenst in 2018 kunnen deelnemen aan de 
Kunstroute in Woudrichem. Dirk heeft daar contacten en zal navraag doen. De 
overige leden staan positief tegenover dit plan. We zullen dan wel een commissie 
moeten vormen die de organisatie hiervan op zich gaat nemen ( denk aan het 
bedenken van een thema en de uitvoering)  
 
Jos geeft aan dat bij verzorgingscentrum Goezate in Werkendam foto’s van 
Lumière hangen. Wellicht een idee om ook zoiets te gaan doen. Toevallig is de 
vrouw van Koen Vos werkzaam bij Goezate en Koen informeert of er 
mogelijkheden zijn. E.e.a. dusdanig dat we Lumière niet in het harnas jagen.  

 
 
 
 
 
 
 
Walter 
 
 
 
 
Dirk  
 
 
 
 
 
Koen 
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10. Website / Facebook  

 Jos van der Stelt neemt het beheer van de website over van Ronald de Heer. Jos 
geeft aan dat hij af en toe wat langer moet zoeken hoe e.e.a. is gebouwd en dat 
wijzigingen/aanpassingen wellicht iets langer op zich laten wachten.  
De wens van de leden is om een agenda op de website te plaatsen waarin ieder 
lid een activiteit of evenement kan aanmaken en mede leden hiervan op de 
hoogte kan stellen. Volgens Jos is dit mogelijk en hij zal dit uitzoeken.  
 
Annemieke verzorgt de Facebook pagina van IT. Annemieke geeft aan het prettig 
te vinden om met het bestuur en de webmaster (Jos) een keer bijeen te komen 
om de plannen m.b.t. het gebruik van de Facebook pagina te bespreken. We gaan 
hiervoor een datum inplannen.  
We proberen met onze communicatie naar buiten de website en Facebook pagina 
gelijk te laten lopen.  

Jos 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 

11. Fotobond  

 Tijdens een eerdere clubavond is de fotobond al eens ter sprake gekomen. 
Tijdens de discussie m.b.t. de contributie geeft Wim Bax aan zich in de website 
van de fotobond te hebben verdiept. Bij lidmaatschap van de fotobond (waarbij 
per lid € 18,00 per jaar dient te worden afgedragen) krijgt de club een gratis 
aansprakelijkheid verzekering.  Overige voordelen is een lijst met sprekers en 
diverse ondersteuning voor o.a. het bestuur.  Omdat de meningen om hiervan lid 
te worden verdeeld zijn is besloten om een afgevaardigde van de fotobond uit te 
nodigen om tekst en uitleg te geven wat het lidmaatschap inhoud. Wim Bax is 
bereid om hierover met de fotobond in contact te treden.  

Wim 

12.  Fotobespreking  

 Tijdens de clubavonden is er altijd een gedeelte ingelast om de ingezonden foto’s 
met elkaar te bespreken. Om hier op een goede en opbouwende manier mee om 
te gaan hebben Annemieke en Wim al eens een document opgesteld met punten 
waarop je een foto kunt beoordelen. De praktijk leert dat we hier nauwelijks 
gebruik van maken. Erwin geeft aan om op een meer constructieve manier de 
foto’s te willen bespreken. We spreken af dat we de lijst van Annemieke en Wim 
weer gaan gebruiken en dat we (in het begin) met slechts twee foto’s aan de slag 
gaan. De foto’s dienen vooraf op de website te worden bekeken zodat men al na 
kan denken over de feedback.  Via de website kan er middels de “ranking” een 
waarde aan de foto’s gegeven worden. In eerste instantie zal het bestuur voor de 
fotobespreking een keuze maken. Naarmate we hierin meer vaardigheid 
ontwikkelen kunnen we meer foto’s op deze manier gaan bespreken.  

 

13. Rondvraag  

 Tijdens de rondvraag komen onderstaande zaken aan bod:  
Annemieke geeft aan dat niet ieder lid foto’s instuurt t.b.v. het maandthema en 
vraagt de leden actiever hieraan mee te doen.  
 
We besluiten dat ieder lid maximaal 2 foto’s t.b.v. het maandthema mag insturen. 
 
Tenslotte nog een oproep aan alle leden om tips/uitjes en andere foto 
gerelateerde  activiteiten kenbaar te maken zodat we deze met elkaar kunnen 
delen.  

 

 


