Verslag ledenvergadering 18 Oktober 2018
Tegenwoordig: 15 Leden
AGENDA:
Info uit bestuursvergadering
Agenda volgende weken
Varia
Ingezonden werken
– Jean-Paul, Stefan, Willy, Freddy, Vic, Cris, Jef, Hilde, Liliane, Jos, Robrecht
Verontschuldigd : John, Marleen, Guido, Noël, Daniëlle, Attilio, Jo, Rob.
Welkom : Luc Marchal.
INFO UIT DE BESTUURSVERGADERING:
Bestuur :
– Frank zal geen kandidaat meer zijn voor 2019
– Frank blijft wel de website ondersteunen, en helpen daar waar nodig blijkt te zijn!
– kandidaturen bestuur vóór 31/12 mail à Danny
Clubcriterium
– jury = Fotogroep Houthalen of Difoto Tongeren
– jurering gaat door op 20/12
– inleveren via website tot 18/12
– geen speciale tekens in benaming!
Salon/tentoonstelling 2019 :
– projectie 1 avond najaar Tentakel, in zaal VTZ cafetaria en tentoonstelling
– tentoonstelling 1e helft jaar in Tentakel/Gemeentehuis/Halveweg
– andere : VTZ, Peer, ….
Sprekers 2e vergadering van de maand
– intern
– extern : vanaf februari
Clubreglement
– Voorstellen voor veranderingen of aanpassingen, tot eind november voorstellen naar
secretaris sturen ( smets.willy@telenet.be)

– In December : gaan we de voorstellen verduidelijken/ er info over geven /groeperen
– alle voorstellen vóór statutaire aan alle leden
– stemming op statutaire
•

Privacy
– verklaring op website analoog aan Difoto/VLF/Zonh
•

welke gegevens, wanneer, waarom, wijzigen/verwijderen

– specifieke bepalingen voor leden
•

manifestaties -> foto’s op website

•

….

•

regels wat we verwijderen en wat niet

Voorstel meer foto’s op website
– op website
•

Er staat altijd een verslag van de afgelopen vergadering op de website.

•

(meestal) een verslag van een uitstap

•

maar steeds weinig foto’s

– voorstel
•

van elke vergadering aantal foto’s in bijvoegen aan het verslag van de vergadering

•

Dit doen we dan ook voor thema’s

•

Hoe gaan we hierbij te werk ?
•

geef minstens 1 foto als naam jouw naam

•

wij plaatsen die foto’s in artikel op website!

AGENDA VOLGENDE WEKEN:
20/10 : jurering Fototocht
27/10 : jurering Limfoto
08/11 : vergadering, thema
22/11 : vergadering, achter de lens
30/11 - 2/12 : Toonmoment Fototocht en Limfoto
30/11 : afsluiting voorstellen wijziging reglement

06/12 : vergadering, thema
18/12 : einde opladen clubcriterium
20/12 : clubcriterium
03/01 : statutaire vergadering
VARIA
Magda vraagt of ze niet zal moeten tekenen voor akkoord met aanpassing binnen de club met
betrekking tot de Privacy wetgevel regeling..
Jef deelt foldertje uit voor een tentoonstelling in Genk, met deelname van Jimmy Kets
MEEGEBRACHTE WERKEN:
Niet minder dan 11 leden hebben foto’s opgeladen die we hebben bekeken en besproken tijdens de
vergadering Weer een hele reeks van gemaakte uitstappen, al dan niet in clubverband Uiteraard
nog heel wat werken van onze clubuitstap naar Londen, maar ook enkele sfeerbeeldjes van een
uitstapje naar de vallei van de Statte, een wandeling in een park in West Vlaanderen, een
bezoekje aan een muziek optreden, een ontdekkingstocht in de bossen van de Teut, op zoek
naar mooie paddenstoelen en zoveel meer Kortom er was van alles wat te zien en alles werd
zoals steeds, voorzien van de nodige pro en contra, de helderheid, contrast, wat weg clonen, de
bit grootte enz . Iedereen was het erover eens dat er heel wat mooie werkjes tussen zaten, maar
dat onze beamer absoluut moet gekalibreerd worden! We gaan dit trachten te regelen tegen
volgende vergadering!

Volgende Vergadering GC TENTAKEL 8 November!

