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 Onderwerp Actie 

1. Opening  

 Om ca. 19.35 uur opent Hannie de vergadering. De presentielijst is uitgedeeld. 
Vooraf zijn per mail aan alle leden de notulen van de ledenvergadering 2017  en 
de agenda voor deze avond toegestuurd 

 

2.  Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017  

 De notulen worden met algehele goedkeuring aangenomen.   
 

3.  Vacature Penningmeester Image Totaal    

 De leden worden nogmaals geattendeerd op het feit dat Dirk zijn functie als 
penningmeester van Image Totaal wil overdragen. Gevraagd wordt of één van de 
leden daarvoor openstaat. Conclusie is dat er onder de leden op dit moment geen 
animo voor is. We vragen de leden om hier nog eens over na te denken. Indien er 
op korte termijn geen aanmelding komt vanuit de leden zal het bestuur moeten 
beslissen hoe om te gaan met de situatie als Dirk zijn werkzaamheden als 
Penningmeester neerlegt.  

 

4. Fotobond  

 Vanuit de fotobond is de mededeling gekomen dat de contributie per 1-1-2019 
wordt verhoogd van € 18,00 naar € 22,00 per lid 

 

5. Pixel Prikkel - Glossy  

 Jos heeft de opmaak klaar staan. We gaan er een continue proces van maken 
waarbij we gedurende het lopende clubjaar de Pixel Prikkel zullen aanvullen met 
foto’s en verslagen. Annemieke en Jos werken hierin samen om zal zorgen voor de 
aanlevering van de verslagen van uitstapjes die in de loop van afgelopen seizoen 
door diverse leden zijn gemaakt.  

Jos / 
Annemieke 

6. Verslag Penningmeester over 2017/2018 / Begroting 2018/2019  

 Dirk geeft nogmaals toelichting op de financiële situatie. Tijdens de eerste 
clubavond gaf Dirk al aan dat we, rekening houdend met de verhoging van de 
contributie van de Fotobond en met minder leden, een gezonde financiële situatie 
hebben. De cijfers alsmede de begroting zijn voor alle leden op te vragen bij Dirk.  

 

7. Kascontrole   

 De kascontrole is gedaan door Wim Bax en Ed van der Sluis op  2 oktober 2018. 
Het verslag van de kascommissie is op moment van schrijven van deze notulen 
nog niet in ons bezit. Zodra deze beschikbaar is zullen alle leden hiervan op de 
hoogte gesteld worden.   

Dirk / 
Walter 

8. AVG  

 Via de Fotobond is er een document beschikbaar waarin een algemeen privacy 
regelement voor clubs is opgesteld. Dit document is aangepast voor Image Totaal 
en zal door Jos op onze website worden gezet. Tevens is onze website beveiligd 
waardoor ingevulde contactformulieren versleuteld verzonden worden. Voor 
zover nu bekend is voldoet Image Totaal hiermee aan de huidige wetgeving 
omtrent privacy 

Walter / 
Jos 
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9. Website en Social Media  

 Jos geeft aan dat de zgn. evenementen kalender binnenkort gepubliceerd kan 
worden op onze site. Hierin kan iedereen een evenement (uitstapje o.i.d.) 
aanmaken die de overige leden kunnen zien. Op deze manier kunnen we elkaar op 
de hoogte houden en eventueel met elkaar activiteiten ondernemen.  
 
Gevraagd wordt om de huidige publieke site op te schonen en tevens in het 
ledenmenu een archief te maken. Jos gaat hiervoor zorgen. 
 
Annemieke zorgt weer voor het up-to-date houden van onze Facebook pagina en 
Instagram pagina.  

Jos 
 
 
 
 
Jos 
 
 
Annemieke 
 

10. Plannen voor 2017 / 2018 – Activiteiten commissie (AC)   

 Eind vorig seizoen is er een activiteiten commissie in het leven geroepen. Koen, 
Mariëlle en Adriënne vormen deze commissie.  
De AC heeft een (voorlopig) programma opgesteld en dit programma kenbaar 
gemaakt aan de leden. Op moment van schrijven kunnen er nog wijzigingen in het 
programma plaatsvinden. Een voorlopige opzet is als bijlage toegevoegd.   
 
Indien er leden zijn die aanvullingen, ideeën of tips hebben voor de AC dan dienen 
zij deze vóór 13 oktober a.s. via mail aan bestuur@imagetotaal.nl kenbaar te 
maken zodat de AC hier eventueel nog gebruik van kan maken.  
 
Als er geen reactie(s) komen zal het programma zoals het er nu uitziet leidraad 
worden voor dit seizoen.  

 
 
 
 
 
 
Allen 

  

mailto:bestuur@imagetotaal.nl
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13. Rondvraag  

 Tijdens de rondvraag komen onderstaande zaken aan bod:  
 
Wim Bax geeft aan dat het Amsterdam Light Festival een mooie gelegenheid is 
voor een clubactiviteit.  
 
Gevraagd wordt of er animo is voor een verkoophoek van fotoapparatuur op het 
leden deel van onze website. Iedereen stemt voor. We vragen Jos om zoiets 
achter het leden deel in te richten 
 
Wim vraagt of en hoe we actief nieuwe leden kunnen werven nu er dit seizoen 
een aantal mensen zijn opgestapt. Als voorbeelden worden genoemd:  

- Advertentie in plaatselijke krant / Facebook / Braderie 
- Uitdelen flyers in Tavenu en andere locaties (fotozaken/bibliotheek)  

(Walter neemt volgende keer de doos met flyers mee zodat iedereen er 
een paar kan meenemen om uit te delen 

- Decoreren van Tavenu (op vraag van Vincent, beheerder van Tavenu). 
We zouden de ‘oude ‘ foto’s van de expositie kunnen gebruiken. We 
vragen Vincent waar zijn voorkeur naar uitgaat (even op hold, eerst 
Goezate)  

 
Ed vraagt Dirk om extra toelichting penningmeesterschap. Dirk kan indien 
gewenst toelichting geven aan mogelijke kandidaten.  
 
Annemieke vraagt of de flyer van Image Totaal als .pdf beschikbaar is. Deze is 
niet als .pdf beschikbaar maar Jos scant deze in en mailt deze dan naar 
Annemieke 
 
Hannie geeft aan voor een algemeen email adres te zorgen waaraan de leden die 
zich opgegeven hebben voor het aanleveren van foto’s voor Altenatuur  
gekoppeld worden.  

 
AC 
 
 
Jos 
 
 
 
 
 
 
(Facebook 
Annemieke)  
Walter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos 

14. Afsluiting  

 Om ca. 21.00 uur wordt de ALV afgesloten.   

 
 
Bijlagen:  

- Getekende presentielijst  
- Voorstel activiteiten commissie (voorlopig)  
- Verslag kascontrole commissie (volgt later)  


