Verslag algemene ledenvergadering afv. De Iris gehouden op 1 februari 2016
in wijkcentrum De Roef
Aanwezig: Fedde van Bemmel, Marjoleine Brielsman, Loes Deirkauf, Tini Dirksen, Wim v.d. Geer,
Marcel Gort, Els Hoksberg, Manja Knoop, Ronald Kooijman, Marius Lagemaat, Rien van Leeuwen,
Gerdien Nijman, Bert Nummerdor, Hans de Ru, Jan Schakel, Hans Schraders, Theo Sierksma, Ton
Tuinman, Ina de Weerd en Dirk Westra (totaal 20 personen)
Afwezig : Aad van den Bosch, Colinda van Driesten, Diana Vivas, Douwe Hoeve, Hellen
Verschoor, Henk ter Hoeve, Henk Wien, Karel Maaswinkel, Piet Poorter en Steven Hannema. (allen
m.k.g.) en Hein Hendriksen, Arnold v.d. Kamp, en Harry Mulder. (totaal 13 personen)
Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ton Tuinman. Penningmeester: Loes Deirkauf. Algemene zaken: Theo Sierksma
Secretaris: Dirk Westra
Opening en vaststellen agenda:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt uitgebreid met de volgende punten: lustrumcommissie ter voorbereiding op het
12e lustrum in 2017 en gang van zaken Transijssel.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Manja Knoop heeft een brief ingezonden waarin een aantal te maken afspraken staan over het
gebruik van de Iris-facebook pagina. Er zijn ca. 60 volgers voor deze pagina. Er is één beheerder die
verantwoordelijk wordt voor wat er op deze pagina geplaatst wordt. Uitgangspunt is dat deze
beheerder ieder jaar wisselt. Manja wil dit nog een jaar op zich nemen, dus volgend jaar de eerste
wisseling. De brief wordt door Manja op een paar punten aangepast en daarna bij het verslag
gevoegd.
De dia scanner :
Mag maximaal 3 maanden achtereen bij dezelfde persoon in gebruik zijn, zodat ook andere leden
deze kunnen gebruiken. De software is verouderd, maar er zijn mogelijkheden om deze te updaten
waardoor hij ook op modernere computerprogramma’s gebruikt kan worden. Ton zal kijken of er
een alternatief mogelijk is.
Transijssel:
Is een vereniging voor fotoclubs uit de regio IJsselstreek. o.a. Harderwijk, Epe, Urk, Kampen,
Deventer, Heerde, Vollenhove. Deze vereniging wordt door de Fotobond ondersteund. De Fotobond
wil indien er gezamenlijke activiteiten, d.w.z. met meerdere clubs uit de regio, georganiseerd
worden hier in ook financieel bijspringen. Denk in ons geval aan de fotorally. Er zijn op dat gebied al
gesprekken gevoerd met o.a. Epe. Transijssel heeft momenteel geen voorzitter en secretaris.
Op 8 februari is er hierover een vergadering in Epe en de vraag wordt gesteld wie er eventueel
zitting in het bestuur wil nemen. Manja Knoop geeft aan wel naar de vergadering te willen, maar zegt
nog niks toe v.w.b. het invullen van een functie. De Iris zal worden vertegenwoordigd door Ton en
Manja.
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Lustrum 2017:
Voor de voorbereiding hiervan is het nodig om een commissie samen te stellen.
Ton Tuinman, Marcel Gort, Ina de Weerd, Rien van Leeuwen en Dirk Westra hebben zich hiervoor
opgegeven. Uitgangspunt voor de expositie-locatie is weer de Catharina-kapel, maar dit is niet
bindend. Andere mogelijkheden zijn o.a. buiten in de stad, het museum, het gemeentehuis. Dit moet
allemaal nog beoordeeld worden. Colinda en Ton hebben op 27 januari de publieksprijs-foto van de
laatste expo overhandigd aan winnaar Rinus Bakker, die momenteel een eigen expositie houdt in het
gemeentehuis.
Notulen vorige vergadering:
Blz. 1, 3, 4 en 5 geen opmerkingen. Wel wordt er een toelichting gegeven over de iris-info door Jan
Schakel en hoe de ervaringen zijn geweest met de nieuwe methode van de verkiezing van de “foto
van het jaar”
Blz. 2 wordt de tekst onder punt 5 de regel “Het bestuur stelt voor om artikel 8 lid 3 te wijzigen in:
wanneer een lidmaatschap gedurende het jaar waarvoor al contributie is betaald, wordt beëindigd,
vindt geen restitutie plaats”
blz.6 promotiecommissie: Manja Knoop en Colinda van Driesten maken hier geen deel van uit.
Jaarverslagen werkgroepen:
Architectuur, A.V., landschap, macro, portret, secretariaat, expo-commissie, activiteiten-commissie.
Aanvullend op het verslag van de macro werkgroep: Drie leden van de macro werkgroep hebben op
zondag 15 november , de dag na de opening van de expositie, ’s middags een demonstratie gegeven
in de Catharina kapel.
Financiën:
Baten en lasten, balans en begroting 2016 worden besproken en de penningmeester licht één en
ander toe. De contributie blijft dit jaar gehandhaafd op € 90,00.
Kascommissie:
Bestaande uit Marcel Gort en Ina de Weerd, geven uitleg op de financiële administratie die ze
gecontroleerd hebben. Dit ziet er duidelijk en overzichtelijk uit. Compliment voor de penningmeester. Marcel treedt af als commissielid. Steven neemt zijn plaats in en Gerdien Nijman wordt de
nieuwe reserve.
Verkiezing bestuursleden:
Er is geen reactie gekomen op de oproep om een bestuursfunctie in te vullen. Ton en Theo zijn
aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld en worden herkozen. De vergadering vindt dat het
bestuur uitstekend functioneert en onderstreept dit met applaus.
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Activiteiten commissie:
Bestaat momenteel uit Hans Schraders, Arnold v.d. Kamp en Fedde van Bemmel. Hans en Fedde
blijven aan en van Arnold (afwezig) wordt aangenomen dat die ook aanblijft. De commissie zou in
principe uit vier leden, waarvan één vrouwelijk, moeten bestaan. Dus een oproep aan de vrouwelijke
leden. Hans de Ru geeft aan dat, indien dit niet lukt, hij wel als lid wil aantreden.
Andere commissies:
Voorzitter geeft aan dat het bestuur er van uit gaat dat die in de huidige samenstelling aanblijven.
Theo Sierksma beheert de website. Marcel Gort gaat indien Theo is verhinderd, deze taak mede
uitvoeren.
Rondvraag:
Hans de Ru: op de lijst van bezittingen staat o.a. een veldezel waarvan niet bekend is waar deze zich
bevindt. Niemand weet hier een antwoord op, dus gaat er een e-mail naar alle leden.
Rien van Leeuwen: de lijst van bezittingen moet uitgebreid worden met één zwarte kunststoftas. Er
gaat morgen een e-mail naar de leden over een voorstel van de expo-commissie betreffende de
invulling van de exposities in het ziekenhuis St. Jansdal. Rien spreekt een voorkeur uit om bij
wedstrijden meer foto’s in opdruk in te leveren. Beoordeling is dan toch anders.
Manja Knoop: indien een lid opzegt bestaat dit vaak uit een simpel berichtje en daarna hoor-of zie je
die persoon bijna nooit meer, terwijl die in veel gevallen jaren lid is geweest. Zou liever op één of
andere manier wat uitgebreider afscheid willen nemen.
Marcel en Ina: PR-commissie zal in de gaten houden wie de jubilarissen zijn zodat dit niet ongemerkt
voorbij gaat.
Jan Schakel: heeft oproep via de e-mail gedaan om foto’s te exposeren in twee medische centra in
Harderwijk. Hier zijn al een aantal reacties op geweest, maar er kunnen nog wel wat bij.
Dirk Westra: lijst van bezittingen eens kritisch doorspitten welke bezittingen hier van afgevoerd
kunnen worden, zodat alleen datgene overblijft waar de club waarde aan hecht. Dirk zal samen met
Ton een voorstel doen aan de leden.
Sluiting :
Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur

Bijlage: Brief Manja Knoop (Brief aangaande Facebook pagina De Iris)
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Beste Ton, Dirk, bestuur van De Iris en leden.

Het afgelopen jaar ben ik beheerder van de Facebookpagina geweest, dit nieuwe medium is om met
de vereniging naar buiten te treden erg belangrijk en niet meer weg te denken in deze tijd.
Ik ben wel tegen een paar zaken aangelopen die ik graag zou willen bespreken en vastleggen in de
ledenvergadering met het doel dat alle leden weten hoe de vereniging met dit medium om gaat.
Daarom stel ik voor een aantal punten vast te leggen, die met iedere ledenvergadering natuurlijk
gewijzigd kunnen worden, of door het bestuur, indien nodig direct kunnen worden bijgesteld.
Op deze manier ontstaan er geen misverstanden en natuurlijk kunnen onderstaande punten nog
gewijzigd, aangepast en aangevuld worden door het bestuur en alle leden.
Met vriendelijke groeten,

Manja Knoop

De punten zijn:
1. De beheerder van de FB pagina kan alleen op de pagina plaatsen, zaken die te maken hebben
met fotografie, audiovisuals en zaken aangaande de vereniging.
2. De beheerder zet er geen foto’s op zonder toestemming van de maker.
3. De beheerder plaatst geen foto’s van mensen die nadrukkelijk hebben aangegeven dit niet te
willen.
4. Er mag onder geen beding reclame geplaatst worden. Ook worden er geen links van
commerciële bedrijven op gezet.
5. De beheerder van de fb pagina rouleert ieder jaar, zodat de pagina vers blijft.
6. Er blijft één beheerder, zodat diegene verantwoordelijk is voor alles wat erop geplaatst word.
7. Het bestuur controleert het geplaatste en kan direct aangeven aan de beheerder als iets niet
kan, zodat er snel gereageerd kan worden en er toch ook enige controle is, want ook een
beheerder kan een verkeerde keuze maken.
8. De beheerder controleert mensen die lid willen worden van de fb pagina voor die persoon
word toegelaten.
9. Tijdens de ALV word een nieuwe beheerder gekozen voor één jaar en wanneer er geen ander
persoon zich meld dan kan de beheerder nog één jaar langer blijven, maar niet langer dan
twee jaar.
10. Leden kunnen informatie verstrekken aan de beheerder en die kan beslissen (eventueel in
overleg met het bestuur) of zij/hij dit wil plaatsen.
11. De beheerder gaat met de website beheerder goed in overleg zodat de formele website en
de meer informele fb pagina dezelfde lijn volgen. Zoals bijvoorbeeld het 60ste jaar bestaan
van de vereniging.
12. De P.R. commissie levert informatie die dan door de beheerder wordt geplaatst, rekening
houdend met punt 4.

