
 

 

Algemene Ledenvergadering Lelystad  11 mei 2019  

Jaarverslag 2018 van de secretaris 

Bestuurswisseling ALV 14 april 2018: Jos Otterloo werd benoemd tot voorzitter,  André Hagers tot 

secretaris met daarbij ledenadministratie en digitale activiteiten. Pim van der Veer werkt verder als 

bestuurslid PR & Publiciteit. Nico Wendrich is penningmeester. 

Bestuursvergaderingen 

Voorafgaande aan de ALV heeft het vorige bestuur 3 keer vergaderd. Het huidige bestuur heeft 

daarna 6 keer vergaderd om zo elkaar te leren kennen en intensief aan de taken te kunnen werken.  

Aandacht ging uit naar de deelname aan evenementen, werken aan ledenwerving, bekendheid, 

financieel inzicht, exploitatie, communicatie. 

AVG – Europese privacyregels 

De vereniging neemt de AVG (GDPR) regels in acht. Persoonsgegevens worden niet gedeeld en alleen 

gebruikt voor de uitvoering van de taken ten behoeve van de vereniging. Bestuursleden en 

medewerkers tekenen een AVG verklaring. 

Ledenlijst 

Over 2018 hebben zich 48 nieuwe leden aangemeld. Twee oudleden zijn opnieuw lid geworden. 

Gemelde opzeggingen van het lidmaatschap in het jaar zelf zijn beperkt tot 20. De 

betalingsinvordering van de contributie over verenigingsjaar 2018 en 2019 loopt door in 2019. 

Opzeggen na 1 december door wanbetaling is niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd. 

Einde jaar hadden we 790 personen in de ledenlijst. Van 620 leden is een emailadres bekend. 

Representatie 

In Zutphen heeft Fotografica zich gepresenteerd met een ondersteunende tentoonstelling bij de 

World Press Photo 2018. Vier weken lang is hier een collectie met bemanning uit meerdere regio’s  

opgebouwd geweest. Die spullen en personen kwamen vooral van leden en kennissen in de regio. De 

deelname was oorspronkelijk een project van Stichting Fotografica Zoetermeer, waarvan de 

onkosten door de organisatie van World Press Photo 2018 werden vergoed. 

Het bestuur is ook aanwezig op de Fotograficamarkt in Doesburg waar veel gelegenheid is voor een 

praatje met de leden en voorbijgangers. Er worden daar altijd nieuwe leden ingeschreven. De 

aanwezigheid van een bestuurstafel op de Diprobeurzen in Antwerpen is hervat. 

  



 

Fotografica beurs Hilversum 

De Dudok Arena is nu vertrouwd als beurslocatie. De organisatie van de beurzen op 11 maart en 11 

november was weer in handen van de beursorganisatiecommissie onder deskundige leiding van John 

Drop De opgebouwde tafels zijn op een haar na volgeboekt.  Er staat ruim 500 meter aan tafellengte. 

De bestuursleden staan bij elkaar en vullen  een blok tegenover de ingang waardoor leden en 

bezoekers er makkelijk terecht geraken. Voor de novemberbeurs is de werving op Internet verhoogd 

en is er een nieuwe advertentie geplaatst in de Kunstkrant (oplage  70.000) De flyer oplage is 

verhoogd tot 7500. 

Het ledenbezoek is te schatten op 160-170 Niet-lid bezoek: 11 maart – 525 11 november – 576   

Photohistorisch Tijdschrift 

In 2018 zijn weer 4 prachtige nummers verschenen onder de onvermoeibare leiding van Luc 

Verkoren. De oplage is voor nummer 3 en 4 verhoogd met 100 stuks zodat er meer exemplaren 

beschikbaar zijn voor losse verkoop, uitgifte en representatie.  De prijs per honderd extra is zeer 

beperkt bij een bestaande drukgang. De oplage is 1050 en gaat naar de leden,  relaties,  

presentiepakketten musea, de 16 filialen van Kamera Express bedrijf enzovoort.  Het is gelukt enige 

adverteerders te werven. 

Nieuwsbrieven 

Vrijwel maandelijks is er een elektronische Nieuwsbrief verstuurd. Voor de beurs en 

ledenadministratie zijn er aparte nieuwsbrieven verstuurd.  Uit de statistieken van de mail-software 

blijkt dat de het percentage dat de nieuwsbrief opent varieert van max 80% tot 60%. Schijnbaar is dit 

afhankelijk van het onderwerp en de stemming van de dag terwijl het beter zou zijn wanneer leden 

hun post altijd lezen. Omdat lange nieuwbrieven meer werk kosten en volgens de analyse geen extra 

resultaat hebben wordt de lengte beperkt. Het is voor leden beter niet uit te schrijven van de 

nieuwsbrief. Er staat ook zakelijke informatie in. 

NB De gebruikte Mailchimp software voldoet aan de AVG/GDPR eisen.  

Website www.fotografica.nl 

De website wordt gebruikt on informatie te verspreiden. Aanmeldingen van nieuwe leden komen 

vaak binnen via de website. De ledenfuncties van de site zijn beperkt tot aanmelden met korting voor 

de beurzen, en aanmelden voor de ALV. De sociale functies worden niet gebruikt.  Het bezoek aan de 

site piekt sterkt in aanloop naar de beurzen. Ook na het verspreiden van een nieuwsbrief is er altijd 

een paar dagen extra bezoek.  Nieuw gevulde fotogaleries van de beurzen en bijvoorbeeld Bièvres 

kunnen rekenen op veel bezoek. Duidelijk dat de leden van clubactiviteiten getuige willen zijn. Helaas 

is de administratie niet gekoppeld aan de ledenadministratie. 

Het verenigingsjaar 2018 werd gekenmerkt door veel nieuwe initiatieven en ideeën  

http://www.fotografica.nl/

