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	Notulen	Shootersavond,	8	januari	2020	
	
Aanwezig:		Hans,	Rene,	Javi,	Inge,	Lis,	Peter,	Roel,	Louis,	Joost,	Arno,	Henk-Jan	
Gast:		
Afwezig:	Maurice	
	
1		 Opening	door	de	voorzitter	
	
2	 Mededelingen	bestuur	
	
3 ALV 
3.1 Financieel jaarverslag en contributie 2020 
Financien 2020. 
We zijn begonnen met 237,53 euro, 60 euro pp inkomsten. We hadden in 2019 weinig 
kosten en hebben het jaar afgesloten met 633,51 euro in kas (zie bijgevoegd overzicht). 
Voorstel is om de contributie te verlagen van 60 naar 40 euro per jaar. Na enige discussie is 
besloten om te contributie te verlagen tot 50 euro en in 2020 een extra activiteit te 
organiseren. 
Iedereen wordt verzocht om bij de volgende Shootersavond de contributie cash te betalen 
bij Inge. 

 
 
3.2 Evaluatie 2019: wat ging goed, wat kan beter. 
De leden hebben de activiteiten afgelopen jaar positief ervaren. Deelname aan de 
activiteiten is ongedwongen. Bij enkele activiteiten was de opkomst laag. 
 
3.3 Statuten 
De statuten zijn opgesteld in 2013 en ondertekend door het toenmalige bestuur. Bij wijziging 
van het bestuur is het niet noodzakelijk om de statuten aan te passen.   
 
3.4 Aantal leden 
We zijn nu met 12 leden we vinden dit voldoende. Het maximale aantal leden is 14. Besloten 
is om dit zo te handhaven. 
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4 Programma 2020 
Het programma is opgesteld. Zie hiervoor het programma op de website. 
Joost komt volgende keer met een voorstel voor de natuurfotografie. 
De 024-Fotorally zal dit jaar worden georganiseert door Hans en Inge.  
Roel	vraagt	om	het	Shootersweekend	niet	te	ver	weg	te	houden.	Indien	nodig	wil	hij	
naar	huis.	We	houden	een	maximale	reistijd	voor	de	locatie	van	1,5	uur	aan.		
Tijdens	de	kunstroute	presenteren	we	de		kunstfoto’s	en	LP-hoezen.	Bij	de	
volgendeavond	wordt	de	organisatie	besproken.	Iedereen	geeft	voor	de	volgende	keer	
aan	welke	foto’s	hij/zij	wil	presenteren.			
	
Programma	volgende	keer	
Roel:	presentatie	over	Series	
	
Voorstel	voor	thema’s		zijn	:	Verslaving,	Emotie,	Mode,	Nostalgie,	Grafisch.	Het	thema	
vor	de	volgende	keer	is	VERSLAVING.	
	
6		 Pauze	(allen)	
	
5	 Fotobespreking	
5.1	 Studio	foto’s	
5.2	 Jaarfoto	2019	
5.3	 Feest	

1	Drakendans,	Louis	(Ouwehands	Dierenpark,	ISO	1600)	20	punten	
2	Jubileum,	Arno	(60e	verjaardag	kennis)	6	punten	
3	Boot,	Roel	(Light	festival	in	Amsterdam)	4	punten	
4	Lonely,	Henk-Jan	11	punten	
5	Celebrate	50,	Rene	12	punten	
6	Lichtfeest,	Peter	7	punten	

	
5.4	 Glow	
	 	
6	 Rondvraag	
	
	
	
	
	


