
 
 
Algemene ledenvergadering Fotobond Brabant Oost 
20-juni 2017 Wapen van Wanroij 19.30 uur 
 
Notulen, opgesteld n.a.v. de agenda. 
 
1. Opening door voorzitter. De voorzitter heet iedereen welkom. De komst wordt 

gewaardeerd door het bestuur. 
 
2. Geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 
 
3. Geen opmerkingen over en/of n.a.v. het verslag van de algemene ledenvergadering 

in 2016. Te zien op de site. 
 
4. Het Jaarverslag 2016-2017 is kort behandeld. Er staat in vermeld dat het beleidsplan 

/ subsidie aanvraag, ingediend bij de Provincie, op de site zou staan. Dit was niet het 
geval. Er zijn belangstellenden om het stuk te lezen en mogelijk ideeën uit te halen. 
We zullen het alsnog op de site zetten. 

 
5. Verslag kascommissie. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen. De 

commissie is akkoord met de financiën / financiële verantwoording en vraagt de 
vergadering om de penningmeester en het bestuur ‘decharge’ te verlenen. De 
vergadering is akkoord. De commissie heeft n.a.v. haar bevindingen wel enige 
adviezen voor een transparantere rapportage. De penningmeester neemt er kennis 
van. 
 

6. Het Financieel jaarverslag is door de penningmeester toegelicht en heeft met name 
uitleg gegeven over de geldstromen van Landelijke Bond en de Provincie. Door de 
afwijzing van de subsidie in 2016 en door het bezwaar van  het bestuur later weer 
toegekende bedrag, hebben we in 2016 weinig activiteiten uitgevoerd (of meer eigen 
bijdrage gevraagd). Een groot deel van het geld is overgeheveld naar 2017. Tot nu 
toe is er geen nieuwe subsidie van de Provincie toegekend voor 2017. De aanvraag 
voor een vier-jarige periode zal (na toekenning) pas na de zomer ingaan. 

 
7. Nieuwe kascommissie. Van de huidige kascommissie treedt Mart Witlox af. Met dank 

aan Mart voor de bewezen dienst. Hij wordt vervangen door Joseph van der Marck 
en vormt samen met Theo Welten de nieuwe kascommissie voor het komend jaar. 

 
8. De begroting wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting loopt nu 

aansluitend met de subsidie aanvragen bij de Bond en de Provincie. Alle begrote 
activiteiten zijn kostendekkend. Bij de subsidie aanvraag bij de Provincie zijn ook 
posten voor professionalisering van de eigen organisatie opgenomen (o.a. 
klankbordgroep en communicatiedeskundige). De aangeschafte beamer komt te 
laste van de reserves. De vergadering accepteert zo de begroting.  

 
 



9. Provinciale subsidie bestaat uit een 4-jaren aanvraag. Hiervoor is een beleidsplan / 
aanvraag opgesteld en ingediend. De Kunstbalie heeft hierbij geadviseerd. Na de 
zomer komt hierover duidelijkheid. De aanvraag zal op de site worden gezet. Zie ook 
4, 6 en 8. 

 
10. Bestuursverkiezing; Carel Bullens is aftredend en herkiesbaar. Kandidaten voor een 

bestuursfunctie hebben zich melden via Oost-brabant@live.nl. Niemand heeft zich 
aangemeld. Carel is per acclamatie herkozen. Een paar dagen vóór de vergadering 
had Marko Schulten aan het bestuur te kennen gegeven dat hij vanwege ander 
werkzaamheden met het bestuurswerk voor de Fotobond wil stoppen en is nu 
afgetreden. De voorzitter heeft hem in de vergadering bedankt voor zijn langdurige 
positieve bijdrage aan het bestuurswerk voor ons rayon. 

 
11. Contributie. Geen aanpassingen.  
 
12. Rondvraag. Opmerking: in Boekel is een prima ruimte beschikbaar voor lezingen. 

Het adres zal worden doorgegeven. 
 
13. Om 20:10 uur sluit de voorzitter de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor 

het komen en deelname aan de vergadering. 
 
Na de vergadering heeft Marcel Balken voor een volle zaal een boeiende lezing verzorgd. 
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