Aangepaste Algemene Ledenvergadering 2021

- digitaal 1.

Opening Voorzitter
2020 was een bijzonder jaar waarin we maar een paar keer bij elkaar konden komen. En
ook 2021 zal aanvankelijk vooral digitaal zijn. We hopen in ieder geval na de zomer weer
normale bijeenkomsten te hebben. De ALV van 2021 is dan ook enigszins improviseren.
We sturen jullie een aantal zaken door en van belang is dat we onderstaande agendapunten nu digitaal afhandelen. Wellicht biedt de praatavond, traditiegetrouw de eerste
bijeenkomst na het Zomerreces, de mogelijkheid een aantal andere punten af te
handelen. Dan zullen we ook de onderscheidingen met bijbehorende boeken uitreiken.
De bestuursverkiezing schuiven we een jaar op. Alle bestuursleden zijn hiermee akkoord
en als je je geroepen voelt: er is nog een vacature commissaris.
De procedure is dat de leden tot 1 februari bezwaren of aanvullingen voor de agenda
punten 2, 3, 4 en 5 kunnen indienen per mail. Na 1 februari sluiten we die onderdelen van
2020 af.

2.

Verslag Financiën 2020 penningmeester

3.

Verslag commissie kascontrole (Wiel Knoben, Piet de Wit)

4.

Verslag secretaris 2020

5.

Begroting 2021

6.

Voortgang digitale bespreking OW in groepjes naar thema

7.

Mentor(s) FKG voor nieuwe leden
Aanmeldingen per heden Jacq, Pierre, Roel

8.

Voortgang organisatie fototochtjes in kleinere groepen georganiseerd door leden in
Coronatijd.
(De Doort –Wiel- en Nat. Park Hoge Kempen –Thierry- staan op de agenda, voor latere
datum?)

9.

Mededelingen / Op te volgen punten – zie pagina 2-

10. Contributie 2021

-pag. 2 aangepaste ALV 2021-

Opvolgpunten algemene ledenvergadering 2021 -

A.

Bondsfotowedstrijd 2021 en opzet 2022

B.

Mentor(s) FKG voor nieuwe leden –nadere toelichting door mentors-

C.

Opstarten voorbereiding expositie 2022

D.

Studiomaterialen Ton Kriens

E.

Animo ‘Themagroep’ –voorstel Joop/John-

F

Animo thema-/werkgroepen algemeen

G.

Bespreking volgens beeldelementen Fotobond zoals voorgesteld

H.

Modelwebsite en Applicatie Fotobespreken Fotobond

(verwacht ergens 1e helft ’21)

I.

Bespreking OW op clubavonden –zie ook J.-

(Clubavonden zodra mogelijk)

J.

-voorbespreking in kleine groepjes opstarten-hiertoe vooraf de OW foto’s aan leden ter voorbereiding bespreking van de foto’s
-op clubavond bespreking in de kleinere groep
-vervolgens per groep presentatie aan de leden

K.

Binnengekomen vraag OW > mag bij de naamgeving een titel/omschrijving aan de
foto’s meegegeven worden?

L.

Oproep aanmelding presentaties door leden:
‘leden en projectgroepen presenteren zich’

(Clubavonden zodra mogelijk)

M.

Uitvoering programma clubactiviteiten/werkgroepen
2e helft 2021.

(Clubavonden zodra mogelijk)

(denk aan ‘leden presenteren zich’, externe sprekers,
grotere fototochten e.d.)

-/-
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