Algemene Ledenvergadering AFV De Iris
24/1/2011 in Multifunctioneel zalen- en vergadercentrum 'de Roef' te Harderwijk
34 Leden waren aanwezig. De leden Irma de Lange, Henk Wien, Janneke de Gijt, Wim Bömer, Ria
van ’t Slot en Hellen Verschoor hebben zich met kennisgeving afgemeld.
1. Opening (voorzitter)
Arnold dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid bij de Ledenvergadering en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Enkele korte mededelingen:
- Verzoek om foto’s op te sturen/te mailen naar de webmaster (Theo Sierksma)
3. Notulen jaarvergadering 1 februari 2010
De vergadering gaat akkoord met het verslag en bedankt de secretaris voor de uitwerking van dit
verslag. Het verslag is daarmee vastgesteld.
Afgesproken wordt dat het verslag wordt geplaatst op de website. Per mail worden leden hiervan op
de hoogte gesteld,
4. Verslag secretariaat.
De vergadering wil de volgende zaken toegevoegd hebben aan het secretariaatsverslag:
- deelname aan de bondsfotowedstrijd
- tentoonstelling in de Catharinakapel.
- deelname leden aan tentoonstellingsproject Expeditie Scouting.
Voor het overige gaat de vergadering akkoord met het secretariaatsverslag.
Een aangepaste versie van het secretariaatsverslag zal aan de leden worden verzonden.
5. Financieel overzicht, begroting.en lijst van bezittingen.
De volgende opmerkingen worden gemaakt over het financieel overzicht:
- Dirk Anholt: opzet van het financieel overzicht kan eenvoudiger.
- Hans de Ru: Waar staat de aanschaf van de beamer? Staat voor € 655,- op de begroting.
Aanschaf = € 855,- -/- € 200,- afschrijving.
- Marjolein Brielsman: afschrijving computer? Is opgenomen als reservering in het financieel
overzicht.
- Hans de Ru: Subsidie is van de Gemeente Zwolle, inclusief subsidie van € 1000,- voor de
Znojmo-tentoonstelling in het Gemeentehuis.
Begroting:
- Begroting incl. verhoging is akkoord. Doel van de verhoging is meer armslag voor de
activiteitencommissie om iets te kunnen organiseren.
- De vergadering gaat per acclamatie akkoord met verhoging van de contributie voor individuele
leden van € 65 naar € 75,- en voor echtparen van € 100,- naar € 115,-.
- De ereleden Henk Wien en Henk ter Hoeve worden vrijgesteld van contributie. De vergadering
gaat hier ook bij acclamatie mee akkoord.
6. Verslag kascommissie
De Kascommissie bestaande uit Dirk Anholt en Marcel Gort heeft de financiële stukken bekeken.
Opmerkingen:
- Bij declaratie van kosten, de kosten helder benoemen op de boekingsstukken/bonnetjes
- Is een standaard declaratieformulier een idee?
Voor het overige gaat de kascommissie akkoord en vraagt de ledenvergadering de penningmeester
décharge te verlenen.
7. Juryverslag
Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen. Eén correctie: Peter Pels -> moet zijn Peter Pols.

Henk ter Hoeve wordt bedankt voor het uitwerken van het juryverslag. Opvallend is de toename van
het aantal inzendingen. Suggestie: waarom hangen er geen foto’s in De Roef?
8. Bestuursverkiezing
Vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de drie voor herbenoeming voorgedragen leden
van het bestuur:
- Arnold van de Kamp
- Aad van den Bos
- Peter Kamphuis
De vergadering merkt op dat de herverkiezing formeel zo niet kan. Voor de volgende vergadering
moet er conform de statuten de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats vinden.
De secretaris zal dit voor de volgende ledenvergadering voorbereiden en uitzoeken hoe dit nu in de
statuten is geregeld.
Geciteerd uit de statuten:
“BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit 3-7 personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De
benoeming geschiedt uit de leden.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg
toegewezen.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten (kandidaatstelling),
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als 3 leden
bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor een algemene ledenvergadering
medegedeeld. Een voordracht door 3 of meer leden moet voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met gewone meerderheid van
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarin tenminste 2/3 van het aantal leden is
vertegenwoordigd.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid
de voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook als hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging,
b. door bedanken voor de bestuursfunctie,
c. door beëindiging van de verkiezingsperiode.
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk lid
uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die na
vaststelling door voorzitter en secretaris worden ondertekend.
3. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich bij de uitvoering van zijn taak doen
bijstaan door adviseurs en/of commissies, welke op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering worden benoemd. “

Rogier van Doeland heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid. De vergadering gaat akkoord
met zijn benoeming.

9. Commissies:
De activiteitencommissie bestaat uit: Janneke de Gijt, Wim Bömer, Theo Sierksma en Theo Herzog.
De commissie zal zich ook bezighouden met de organisatie van de bondsfotowedstrijd.
Woordvoerder van de commissie is Theo Herzog.
Verslaglegging van de activiteiten, zie de website en het programma aldaar.
De expositiecommissie bestaat uit de volgende leden: Rien van Leeuwen, Piet Poorter, Joop
Westerhof en Theo Herzog. Rien van Leeuwen is woordvoerder.
De jurycommissie bestaat uit Theo Herzog, Hans de Ru, Marcel en Arnold van de Kamp.
De volgende mensen hebben zich aangeboden als gastjurylid: Irene van Leijen, Els Hoksberg, Dirk
Anholt, Alie Rutteman Jan Schakel, Rogier van Doeland, Tony Maaswinkel
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van deze commissies.
10. Rondvraag.
Dirk Anholt:
- Joop Westerhof meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Karel Maaswinkel wordt
benoemd als reserve.
Hans de Ru
- Wat is de samenstelling van de werkgroepen?
a. Werkgroep portret: Woordvoerder Marcel Gort
b. Werkgroep architectuur/landschap: Woordvoerder Theo Herzog
c. Werkgroep AV: Woordvoerder Arnold van de Kamp
d. Werkgroep macro: Woordvoerder Ton Tuinman
e. Werkgroep straatfotografie: Woordvoerder Peter Kamphuis
De woordvoerders weten wie deel uitmaken van de werkgroep.
Theo Sierksma
- Van te voren aan leden doorgeven waarvoor men zich kan aanmelden
Dirk Westra
- Wat doen we met het extra geld van de contributieverhoging? Is voor de activiteitencommissie,
voor het breder en ruimer opzetten van het programma.
Theo Herzog:
- Houdt aandacht voor het ondersteunen van de leden. Ter vergadering melden zich een aantal
leden als coach voor de net aangemelde leden Louw de Groot, Gerdien Nijman en Rogier van
Doeland.
- Vraagt nog aandacht voor de volgende bijeenkomst, 7-2-2011 in De Roef, Peter van Tuijl.
KOMT ALLEN
Arnold van de Kamp bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Arnold van de Kamp sluit de vergadering.

