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Fotoclub Amfograf Itegem: 
Fotoclub Amfograf Itegem is gekend als een feitelijke vereniging.


Deze vereniging bestaat niet ter verrijking van hun leden. Elke inbreng of gemaakte winsten zijn 
ten voordele van de club en kunnen nooit, ook niet bij uittreding, uitsluiting, overlijden of 
ontbinding van de club worden teruggevorderd. 


Het is vastgelegd in deze statuten dan bij ontbinding van de Fotoclub Amfograf Itegem, de 
beschikbare materialen zullen worden aangeboden per opbod aan de resterende leden. 


Alle opbrengsten en financiële middelen die bij het ontbinden van Fotoclub Amfograf Itegem 
resteren zullen integraal worden geschonken aan “Rode Kruis Vlaanderen” ( https://
www.rodekruis.be/ )

Deze vereniging staat open voor iedereen met respect voor de fotografie en de andere leden in al 
zijn aspecten. 


Het imago van de club is er een van positivisme en amicaliteit. Racisme of eender welke andere 
negatieve gedragingen kunnen leiden tot uitsluiting van de club. De Fotoclub Amfograf Itegem is 
Vlaamse culturele vereniging zonder winstoogmerken en zonder politieke strekkingen. Alle leden 
zullen derhalve politieke en/of wijsgerige opinies eerbiedigen.


Een Kandidaat lid is iemand die minstens twee keer heeft deelgenomen aan vergaderingen of 
activiteiten. Onder normale omstandigheden bestaan er geen uitsluitingen tot lidmaatschap (tenzij 
voor geschorste ex-leden)

Na twee deelnames wordt men verzocht om lidgeld te betalen.


Elk lid of kandidaat lid zal deze statuten ontvangen en getekend terugbezorgen voor akkoord. 
Indien er bezwaren zijn voor het ondertekenen van deze statuten kunnen deze enkel door de 
algemene vergadering worden aangepast. Het kandidaat lid dat niet akkoord kan gaan met deze 
statuten zal niet worden toegelaten tot de vereniging. 


Doel van de vereniging: 
1. Het beoefenen van alle aspecten van de fotografie in clubverband, elke dinsdag om 20.00 uur 

in het clublokaal.

2. Uitstappen in groepsverband

3. Bezoeken van fototentoonstellingen van andere clubs e.d.

4. Presentatie van ons eigen werk op een fotosalon

5. Deelnemen aan socioculturele evenementen of activiteiten in een dienstverlenende (maken 

van foto’s) vorm (vb: Boekenbeurs, Communicanten,…)
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Praktische modaliteiten: 
Het bestuur:

1. De bestuursleden verdelen de functies onderling en zorgen voor de goede gang van zaken.

2. Belangrijke beslissingen (financieel en organisatorisch) worden door het bestuur genomen en 

op de plenaire vergadering naar voor gebracht.

3. Activiteiten in clubverband worden steeds door het bestuur geregeld, na degelijke afspraken 

gemaakt te hebben.

4. Fotoclub Amfograf Itegem kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten die leden in 

eigen naam organiseren.

5. De bestuursleden zijn tevens ook beheerder van de zichtrekking op naam van Fotoclub 

Amfograf Itegem.

6. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen, die lid zijn van de vereniging ( personen die niet 

verwant zijn in de eerste of tweede graad).

a. Voorzitter: De Boel Sacha

b. Secretaris: Van Roosendael Etienne

c. Penningmeester en ere-voorzitter voor het leven: De Kock Ludwig


7. De bestuursleden worden voor onbepaalde duur door de algemene vergadering benoemd. Zij 
kunnen ten allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene 
vergadering.

a. Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het aantal 

voorgeschreven door artikel 6, moet de algemene vergadering zo snel mogelijk een nieuwe 
bestuurder benoemen. In afwachting blijven de overgebleven bestuurders bevoegd.


b. Indien het aantal bestuurders door afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal 
voorgeschreven door artikel 6, moet de algemene vergadering zo snel mogelijk een nieuwe 
bestuurder benoemen. In afwachting blijven de overgebleven bestuurders bevoegd.


8. De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten recht, geldig 
vertegenwoordigd door tenminste twee bestuurders. Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor 
bepaalde handelingen echter overdragen aan een of meer bestuurders of derden (leden van 
de club)


Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter 
van het bestuur of, indien deze afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd)


Elk lid beschikt over een stem, elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen 
(volmacht).


De algemene vergadering is bevoegd voor:

- Benoeming en afzetting van bestuurders

- Uitsluiting van leden

- Goedkeuring van begrotingen en rekeningen

- Wijzigingen van de statuten (enkel mits unanieme stemming)

- Wijziging van het doel van de vereniging (enkel mits unanieme stemming)

- Ontbinden van de vereniging en het bepalen van de bestemming van het vermogen (vandaag 

vastgelegd als zijnde “Rode Kruis Vlaanderen” (stemming met een 2/3 meerderheid nodig)

- Koop op afbetaling, of lening of krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 1000 euro (stemming 

met een 2/3 meerderheid nodig)
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De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.


Voor een geldige stemming dienen minstens 2/3 van alle leden aanwezig te zijn, of 
vertegenwoordigd via een volmacht.


De algemene vergadering benoemt de bestuurders.


Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij beslist wordt over zijn afzetting. De 
beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.


Na afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder; dit is 
verplicht indien er door afzetting slechts een bestuurder overblijft.


De staving van de afzetting van een bestuurder en/of benoeming van een nieuwe bestuurder 
wordt genoteerd en gepubliceerd in de notulen van de algemene vergadering (nodig voor 
overhandiging aan de bank dewelke op basis van deze documenten de volmacht op de rekening 
kan overdragen).


Elke bestuurder heeft het recht om indien er zich binnen de vereniging problemen voordoen die 
het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van 
de vereniging ernstig in gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekening voor verdere 
verrichtingen aanvragen bij de bank.


Een individueel lid van de vereniging - dat geen bestuurder is - kan dit niet zonder gerechtelijke 

beschikking.


De leden van de vereniging kunnen binnen de algemene vergadering bij een gewone meerderheid 
beslissen om de bankrekening te blokkeren. Hiervoor dienen ze de notulen van de algemene 
vergadering voor te leggen aan de bank.


De algemene vergadering is jaarlijks. Het bestuur bepaalt de datum van de algemene vergadering. 


Bijzondere algemene vergaderingen kunnen worden ingericht indien er zich ernstige problemen 
bevinden die het normale werken van de club onmogelijk maken. 


Bijzondere algemene vergadering kan door elk lid worden opgeroepen. Hierbij dient echter 
worden vermeld dat het eerste onderwerp van deze vergadering (de erkenning van de 
uitzonderlijke algemene vergadering) met een 2/3 meerderheid moet worden ondersteund (motie 
van wantrouwen jegens het bestuur) (nota:1)


Het verdere verloop van een uitzonderlijke algemene vergadering gaat uit van het beginsel dat de 
huidige bestuurders ontheven worden uit hun functie.

Een nieuwe stemming tot vorming van een bestuur zal plaats vinden.


(nota:1) Indien geen 2/3 meerderheid wordt bereikt, zal de uitzonderlijke algemene vergadering 
niet plaatsvinden. 

Zaterdag 21 januari 2023 Pagina  van 3 7



AMFOGRAF 2.0 - Statuten

Dulft 17 Itegem

Website:

De Website voor Fotoclub Amfograf Itegem - https://www.amfograf.be staat onder beheer van 
een webmaster. Deze zal worden aangeduid door het bestuur.


De officiële domeinnaam amfograf.be staat geregistreerd op naam van Etienne Van Roosendael.

De website is gehost bij een door hem gekozen en beheerde provider (in samenspraak met het 
bestuur) eindduur van het huidige contract staat op 27/09/2026.


De hosting bevat zowel de website als de daaraan gekoppelde email-server.


De webmaster beheert de site als een Wordpress site.


Leden kunnen individuele toegang krijgen tot bepaalde delen van de site voor publicatie van foto’s 
of opvolging van opgenomen taken binnen clubverband.


Email accounts:

Leden kunnen indien ze dit wensen een mailbox bekomen met de amfograf.be extensie. 

Toegang tot email is voorzien via een web client of normale mailbox applicaties. 


Deze mailbox mag uiteraard enkel worden gebruikt voor normale communicaties via email. 


Misbruik van het email account zal leiden tot uitsluiting van deze dienst. Klachten hierover kunnen 
leiden tot gerechtelijke vervolging (zoals dat voor elke andere email service ook het geval is)


Materiaal:

De club beschikt over een redelijk uitgebreide set van materialen en toestellen die door de leden 
kunnen worden geleend voor een korte periode. Uiteraard gelden hier bepaalde regels voor.

1. Ontleent materiaal of toestellen dient steeds op dinsdagavond voor de vergadering terug in de 

club aanwezig zijn.

2. De geleende items mogen niet worden gebruikt voor professionele doeleinden (lees betaalde 

opdrachten buiten de club om). 

3. Het materiaal staat ter beschikking van de leden voor puur persoonlijk gebruik in het kader 

van clubopdrachten of het verder ontwikkelen van persoonlijke skills. 

4. Gebruik in elk ander kader, moet eerst worden goedgekeurd door het bestuur. Misbruik kan 

aanleiding zijn tot het niet meer mogen ontlenen van dit materiaal.

5. Eventuele schade zal moeten worden hersteld op kosten van de gebruiker. 

6. Schade door sleet is hiervan uiteraard uitgesloten. Het is aan de club om dit materiaal in 

goede orde te houden.
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Lidgeld:

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Momenteel vastgesteld op 40 euro per 
jaar

Het lidgeld wordt gebruikt om de volgende vaste kosten te dekken:

1. De club is aangesloten bij Breedbeeld vzw: Alle geregistreerde leden van geregistreerde 

groepen genieten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (en rechtsbijstand) én een 
verzekering lichamelijke ongevallen. Occasionele vrijwilligers van de groep zijn in orde met de 
Wet op de Vrijwilligers en genieten een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand. meer info hier  
Registratie bij Breedbeeld: https://breedbeeld.org/diensten/matchmaker/groepen/amfograf-
itegem


2. De club is aangesloten bij Fotogroep Antwerpen 
Registratie bij Fotogroep Antwerpen: https://fotogroepantwerpen.be/clubs


3. De club is aangesloten bij de Koninklijke verbroedering 
Registratie bij Koninklijke verbroedering van Fotoclubs: http://www.avf.be (AVF – 084 CvB 
3039)


4. Het gebruik van de lokalen. (Begunstigde: Sportraad Heist-op-den-berg)


Indien er ontoereikende middelen zijn voor de normale werking van de club (vb: plotse stijging van 
de energieprijzen), kan een algemene vergadering worden samengeroepen om hierover te 
beslissen.
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Bescherming persoonsgegevens:

Fotoclub Amfograf Itegem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens .

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Fotoclub Amfograf Itegem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

2. De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens.

4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door fotoclub Amfograf Itegem verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden:

1. Om te kunnen deelnemen aan de verscheidene activiteiten gerelateerd aan Fotoclub Amfograf 

Itegem.

2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.(toestemming betrokkene) 

3. Het bekomen van subsidiëring door de overheid.(wettelijke verplichting)


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de 
doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen.

1. Van ieder lid worden de naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres bewaard. Deze 

gegevens worden door debewaard.

2. De persoonsgegevens zullen niet vrijwillig aan een derde partij ter beschikking gesteld of 

verkocht worden.

3. De voorzitter is toezichthouder als bedoeld in artikel 51van de AVG. Deze zal dan ook 

controleren of er op juiste manier met de persoonsgegevens van ieder lid wordt omgegaan.

4. Indien de club op grond van wettelijke verplichtingen gegevens dient te verstrekken, zal het 

bestuur het verzoek en de identiteit van de verzoeker controleren en de leden, voorgaand aan 
de verstrekking, informeren tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.


5. Minderjarigen: 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger.


6. De door de leden getoonde foto’s (zowel op het salon, als tijdens het werkjaar en op de 
website) blijven eigendom van het lid (foto’s dienen wel te worden voorzien van een signaturen 
bij publicatie om discussies over eigendom te vermijden). Deze mogen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van het lid niet aan een ander ter beschikking gesteld te worden.


7. Verantwoordelijkheid van de beelden (inhoud) op de website blijft de verantwoordelijkheid van 
de auteur.


8. De plaatsing van die beelden op de website blijft de verantwoordelijkheid van de fotoclub 
Amfograf Itegem
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Beveiliging van de gegevens :

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij 
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U heeft het 
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van 
u direct aan een andere partij.

U kan ons ook contacteren via onze secretaris.


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:

Fotoclub Amfograf Itegem kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze algemene vergadering.


Aanvaarding van deze statuten:

Door lid te worden aanvaardt men deze statuten te zullen naleven.


Deze statuten vervangen alle voorgaande statuten


GELEZEN EN GOEDGEKEURD 

	 	 	 	 	 ………………………………………………


Datum:

	 	 	 	 	 ………………………………………………


Naam, Voornaam:

	 	 	 	 	 ………………………………………………


Handtekening:

	 	 	 	 	 ………………………………………………
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