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Aan de VBF-clubs : 

- voorzitters 

- secretarissen 

- penningmeesters 

VBF-Nieuwsbrief 01 / 2017 
 

Beste vrienden van de fotografie, 

 

Hierna vindt U het verslag van de statutaire algemene ledenvergadering van dinsdag 31 

januari 2017, gehouden in gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse. 

 

Zoals U kan lezen in het verslag, heeft de Algemene Ledenvergadering beslist het clublidgeld 

2017 te behouden op 30 euro. Om in regel te zijn, wordt U verzocht dit bedrag te storten op 

onderstaande rekening met duidelijke vermelding van de clubnaam.  

Uiterlijke datum : 1 maart. 

VBF-rekening  

IBAN: BE18 3300 3817 0665 

BIC: BBRUBEBB 

op naam van Roger Hemeleers,  

Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse 

DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING 

Alle leden van de clubs die in regel zijn met hun lidmaatschap, zullen kunnen deelnemen aan 

de VBF-activiteiten.  

De activiteitenplanning is opgenomen in het bijgevoegde verslag.  

 

Voor elk van deze activiteiten volgt ten gepaste tijde een Nieuwsbrief met meer informatie en 

mogelijkheid tot deelname. 

 

We herhalen hier een laatste keer dat de werkingsdossiers naar vereenvoudigd digitaal model 

uiterlijk 28 februari moeten binnen gestuurd zijn bij Roger Hemeleers. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Raad van Bestuur, 

 

 

 

 

Roland Van den Bossche, Secretaris 



Verslag van de 

Algemene LedenVergadering 

van Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw 
 

Locatie : Gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal 2 

 

Datum : dinsdag 31 januari 2017. 

 

1. Voorzitter Dries Geyskens opent de vergadering om 20.05 uur en verwelkomt de 

aanwezigen. Hij verontschuldigt medebestuurder Jo Estercam. Hij geeft een kort 

overzicht van de activiteiten van vorig jaar; en, deelt mee dat deze in 2017 er heel 

anders zullen uitzien omwille van redenen die verder zullen worden behandeld. 

De aanwezigen tekenen de aanwezigheidslijst. Zie lijst van vertegenwoordigde clubs 

verder in dit verslag. 

Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage. 

 

2. Financieel verslag door de penningmeester Roger Hemeleers betreffende het boekjaar 

2016: 

Omdat het CvB vorig jaar slechts een gedeelte van het toegestane budget 2015 heeft 

uitbetaald, werd dat boekjaar afgesloten met een negatieve balans (-1.348 euro). 

Het VBF-bestuur heeft daar krachtig tegen geprotesteerd. 

Het boekjaar 2016 kan daarentegen afgesloten worden met een positieve balans: 

+3.101 euro. De penningmeester geeft een overzicht van de gedane uitgaven en de 

ontvangen inkomsten. Hij deelt ook het saldo mee op de zichtrekening, waaruit blijkt 

dat VBF nog steeds een financieel gezonde vereniging is. 

De penningmeester legt de boekhouding voor ter inzage en vraagt of er vragen of 

opmerkingen zijn. Daarop verleent de algemene vergadering kwijting aan de Raad van 

Bestuur VBF. 

 

De penningmeester deelt mee dat 5 jaar geleden ons budget toegekend door CvB nog 

ruim 13.000 euro bedroeg en dat dit sindsdien systematisch is afgenomen tot 5.700 

euro voor 2017. We verwachten voor dit jaar ook nog een ondersteuning door de 

provincie van 2.500 euro. Doch zal ook voor de laatste keer zijn. 

Toch wil VBF dit jaar de clubsubsidie voor 2017 behouden blijft op het zelfde niveau, 

te weten 2.000 euro; en, dat het lidgeld door de clubs aan VBF behouden blijft op 30 

euro. Op het einde van dit jaar zullen we de financiële situatie opnieuw analyseren en 

mogelijk zullen we in de toekomst ons moeten aanpassen.  

 

De werkingsdossiers werden sterk vereenvoudigd en dienen voortaan digitaal te 

worden ingeleverd bij de penningmeester. Uiterlijk 28 februari 2017. Let op: geen 

werkingsdossier is geen subsidie. 

 

3. Voorzitter Dries deelt mee dat het convenant door CvB werd opgezegd. Dit is een 

eerste gevolg van de 5-jaarlijkse visitatie van de Vlaamse overheid (Cultuur), waaraan 

alle koepels van amateurkunsten onderworpen zijn. Alhoewel deze rapporten in het 

verleden altijd zeer positief waren voor CvB, was dit in 2016 plots en onverwacht zeer 

negatief. CvB moet zich dringend reorganiseren: de klassieke ledenstructuur moet 

worden omgevormd tot een steunpunt. Daarenboven moeten zij zich openstellen voor 

al wie in Vlaanderen met fotografie (en film) bezig is; en, dus niet alleen voor de 



aangesloten leden en provinciale organisaties.  

 

Tweede gevolg is dat alle functionele en structurele ondersteuning totaal wegvalt voor 

de provinciale koepels. Dit gaat nu (2017) reeds in. De provinciale koepelorganisaties 

kunnen ondersteuning krijgen voor maximaal 2 projecten. Deze projecten moeten 

aangevraagd zijn uiterlijk 1 november en gedetailleerd beschreven, tot en met 

uitvoeringsplanning en budgettering. Deze projecten moeten beantwoorden aan een 

hele reeks eisen: gericht op ruime participatie (leden en niet leden), selectie en jurering 

door deskundigen (foto-/filmschool, academische graad, …), vernieuwend, niet 

beperkend qua afmetingen, enz… 

Een beoordelingscommissie keurt goed of af en kent een budget toe dat ongeveer 60% 

van de voorziene kosten dekt.  

Na afloop van het project, moet een evaluatie worden opgemaakt en gaat CvB na of 

aan alle gestelde eisen is voldaan. Op basis daarvan kan zij penaliserend optreden bij 

het vergoeden van de kosten.  

 

Het VBF-bestuur heeft voor 2017, geopteerd voor het behoud van het provinciaal 

fotosalon en de provinciale wedstrijd. Deze werden derhalve door de secretaris in de 

vorm van projecten gegoten en ingediend. En inmiddels ontvingen bericht van CvB 

dat ze zijn goedgekeurd.  

 

Het provinciaal fotosalon 2017 wordt georganiseerd door Artosa Tienen en secretaris 

Roland Van den Bossche licht dit project toe waaraan de werktitel “Pop-up-

photography in Vlaams Brabant” voor:  

alhoewel geen wedstrijd moet een selectiecommissie worden aangesteld afkomstig uit 

academische kringen,  

participatie mogelijk voor aangesloten clubleden en niet leden, 

afmetingen en presentatievorm vrij binnen bepaalde limieten, 

participatierecht te betalen: gratis voor aangesloten clubleden; 30 euro voor anderen, 

selectie in functie van de beschikbare ruimte. 

Kortelings zal overleg gepleegd worden met Artosa Tienen voor de praktische 

uitvoering. 

Dit project wordt door CvB ondersteund voor maximaal 3.500 euro. 

 

De provinciale wedstrijd 2017 wordt toegelicht door 

bestuurscoördinator/wedstrijdcommissaris Theo De Hertogh. Als thema is gekozen 

voor “Biercultuur in België”, daarmee inspelend op de actuele erkenning als 

immaterieel cultureel erfgoed door Unesco. De onderwerpen zijn schier onbeperkt en 

gaan van hoppeteelt, over het brouwproces tot consumptie in al dan niet bruine cafés. 

Een gedetailleerd wedstrijdreglement zal worden opgesteld. Ook hier geldt dat 

afmetingen en presentatievorm vrij zijn binnen bepaalde limieten; en, dat de jury 

afkomstig moet zijn uit academische middens. Een participatierecht zal te betalen zijn: 

gratis voor de aangesloten clubleden; 25 euro per sectie (M, CP, PI) voor anderen. 

Dit project wordt door CvB ondersteund voor maximaal 2.200 euro. 

 

Penningmeester Roger Hemeleers meldt dat geen vormingsactiviteit werd ingediend, 

maar indien daar behoefte en vraag naar is, zal het VBF-bestuur daaraan tegemoet 

komen. De kosten worden gedragen door de VBF-kas, al kan het mogelijk zijn een 

bijdrage te vragen aan de deelnemers. Voorstellen en ideeën worden verwacht vanuit 



de clubs. Te melden aan de secretaris. 

 

4. Een nieuw bestuur moet worden aangesteld voor de komende 4 jaar. Dries, Roland, 

Roger, Theo en Jo zijn herverkiesbaar. 

We ontvingen de kandidatuur van: 

1. Peter Descheemaeker, secretaris van Iris Lembeek 

2. Luc Vanrijkel, secretaris van Artosa Tienen. 

Bij handgeklap worden de 7 bestuurders aangesteld. 

 

5. Varia: voorzitter Dries maakt duidelijk dat inzake werking en activiteiten, 2017 voor 

ons een proefjaar dat na afloop zal geëvalueerd worden. 

 

6. Voorzitter Dries dankt de clubvertegenwoordigers voor hun aanwezigheid en sluit de 

Algemene Ledenvergadering af om 21u10. 

Bestuurscoördinator Theo stelt de cadeaucheques ter beschikking van de 

clubvertegenwoordigers. 

 

Namens de Raad van Bestuur,  

 

 

 

 

Roland Van den Bossche      Dries Geyskens, 

Secretaris        Voorzitter 

 



 

Lijst van de vertegenwoordigde clubs 
 

1. Fotoclub SAB 

2. Fotografencollectief De Pajot 

3. Kreatief Overijse 

4. Artosa Tienen 

5. Iris Lembeek 

6. Camera Libra Lubbeek 

7. Fotoclub Asse 

8. Fotoclub Damiaan Tremelo 

9. Lenske Boortmeerbeek 

10. Zefoda Zemst 

11. De Korrel Wemmel 

12. Flash Grimbergen 

13. Cameraclub Halle 

14. Fotoclub Westrand Dilbeek 

15. Fotoclub Prisma Leuven 

16. Fotogroep Park-Heverlea 

17. Fotoclub Brussel 

18. Fotogamma Leuven 

19. Open Vizier Ruisbroek 

20. A.P. Close Up Evere 

 

Volgende clubs waren niet vertegenwoordigd : 

1. Klik-Klak Zaventem 

2. Fotoclub Iris Begijnendijk - Betekom 

3. Fotoclub Raychem 

4. Fotoclub Pixa Londerzeel 

5. Fotoclub Pixel Haacht 

6. Clickshot Aarschot 

7. Scherp-Zicht Scherpenheuvel 

8. Re’Flex Tienen 

 

 

 



Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw 
 

Anker :  
G.C. “De Bosuil” Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse 

 

Rekeningnummer VBF :  
IBAN: BE18 3300 3817 0665 - BIC: BBRUBEBB;  

op naam van Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse 

 

Ondernemingsnummer vzw :     4355.66.523 

Vereniging gesticht op 16/06/1982  
 

Samenstelling van de Raad van Bestuur : 
 
Voorzitter :   Dries Geyskens     t. 02 569 55 41 

    Mussebeeklaan 22 - 1701 Itterbeek 

    dries.geyskens@telenet.be 

 

Secretaris :   Roland Van den Bossche   t. 0477 43 71 22 

    Kapellestraat 16 – 1750 Lennik 

    roland.van.den.bossche@skynet.be 

 

Penningmeester, materiaalmeester en beheer clubdossiers :   

    Roger Hemeleers    t. 02 687 56 46 

Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse 

    roger.hemeleers@skynet.be 

 

Wedstrijdcoördinator en bestuurscoördinator :   
Theo De Hertogh    t. 02 687 62 24 

    Korteveld 11 – 3090 Overijse 

 

Webmaster :   Jo Estercam     gsm. 0476 84 97 72 

    Louis Desmetstraat 53 – 1082 Sint-Agatha-Berchem 

    Leo.Estercam@skynet.be  

 

Bestuurder :    Peter Descheemaeker    0497 82 80 86 

    Gaasbeeksesteenweg 13 – 1500 Halle 

    p.descheemaeker@skynet.be 
 

Bestuurder :   Luc Vanrijkel     0478 48 04 66 

    Verzetstraat 4 - 3300  Tienen 

    luc.vanrijkel@gmail.com 
 

Website :   www.vbfweb.be 
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