Statuten Fotocollectief Retina – Kuurne
1/ Doel en aard van onze vereniging:
Fotocollectief Retina, hierna de vereniging genoemd, is een feitelijke vereniging die tot
doel heeft om een aangename en creatieve ontmoetingsplaats te zijn voor al wie
gepassioneerd is door fotografie, beeld en beeldbewerking, en dit in de breedste zin van
het woord.
Een vereniging waar mensen die hun eerste stappen in de fotografie zetten, waar
bevlogen amateurs en gedreven professionelen elkaar vinden in hun passie voor het
beeld. Waar de klassieke fotografie, kunstfotografie, film en grafische toepassingen
elkaar kunnen ontmoeten in een open sfeer. Waar creativiteit het motto is en grenzen
verlegd kunnen worden. Waar kennis en passie gedeeld worden en we van elkaar kunnen
leren. Waar fotografen hun werken kunnen tonen aan medestanders en aan een breder
publiek.
De vereniging organiseert haar werking dan ook in die zin.
2/ Wie kan lid worden en hoe:
In principe kan iedereen, die interesse heeft in de doelstellingen van onze vereniging en
die bereid is een minimale bijdrage te leveren aan het bereiken van die doelstellingen,
lid worden.
Dit kan op simpele aanvraag, hetzij mondeling of schriftelijk, of door zich gewoon aan te
bieden op één van onze activiteiten. Het lidgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd door
het bestuur waarbij eventuele aanpassingen kunnen bepaald worden indien de
omstandigheden dit noodzakelijk maken (bijv. door stijging van de kosten lokaal,
verzekeringen of eventuele andere bijdragen). Doelstelling blijft evenwel om de instap
democratisch te houden voor de leden. Iedereen mag evenwel zonder enige verplichting
eerst 3x komen naar een van onze activiteiten om te zien of onze werking hen
aanspreekt.
Het lidmaatschap moet elk jaar hernieuwd worden. De leden bevestigen met hun
lidmaatschap ook kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met onze staturen en de
GDPR bepalingen.
De vereniging is verzekerd via Breedbeeld met een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid,
waarbij ook leden en toevallige medewerkers aan activiteiten verzekerd zijn binnen de
bepalingen in die polis vastgelegd, alsook met een bijkomende verzekering voor
Bestuurdersaansprakelijkheid, eveneens bij Breedbeeld aangegaan.
De vereniging kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor individuele acties
met overtredingen van wettelijke voorschriften en fouten van haar leden of toevallige
medewerkers, noch voor zaken die buiten het actieterrein van de vereniging gebeuren.
Leden kunnen niet optreden in naam van de vereniging zonder een uitdrukkelijk
mandaat van het bestuur. Bestuursleden dienen evenzeer een mandaat van het bestuur
te hebben om namens de vereniging engagementen aan te gaan. Iedereen dient ten
allen tijde, voor een goede en correcte gang van zaken, zijn of haar persoonlijke
verantwoordelijkheid op te nemen en de navolging van alle wettelijke bepalingen te

respecteren en dit om de belangen, de goede naam en het voortbestaan van onze
vereniging niet in het gedrang te brengen.
3/ Spelregels:
Wederzijds respect betonen, zowel voor de mens als voor elkaars werk. Van beginnend
fotograaf tot de gevorderde heeft bij ons zijn of haar plaats. Iedereen, ongeacht ras of
welke overtuiging ook, mag lid worden en meewerken aan een activiteit of een project
van ons collectief, voor zo ver men deze spelregels respecteert.
Copyrights worden niet geschonden noch misbruikt. Gepubliceerde foto's in het kader
van onze activiteiten blijven de intellectuele eigendom van de desbetreffende indiener
en zij garanderen door het indienen, dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van deze
foto's, alsook het eventuele portretrecht te respecteren. De vereniging mag geen
commercieel gebruik maken van door leden ingestuurde foto's, tenzij met de expliciete
toestemming van de eigenaar van de beelden.
De volle bereidheid hebben om je kennis en je passie te delen met iedereen in de
vereniging en elkaar te helpen een beter fotograaf/filmer te worden. Competitie is niet
ons einddoel, wel gezellig samenwerken in een collegiale sfeer.
Een open geest. Elk genre en elke stijl zijn evenwaardig. Elke benaderingswijze heeft
dan ook haar bestaansrecht. Creativiteit is niet te vangen in één hokje. Elke manier van
kijken naar de dingen heeft haar voor- en nadelen of haar inherente beperkingen, maar
ook haar legitimiteit. Oordeel dus positief en opbouwend in een open sfeer.
Enige bescheidenheid is altijd welkom. Het is niet zozeer de kostprijs of de omvang van
je materiaal die bepalend zijn voor goede fotografie, maar wel je manier van kijken en
registreren tot het bewerken van uw opnames, maar ook de inhoudelijke kenmerken die
de gemaakte en getoonde beelden in zich hebben.
4/ Bestuur:
Er is een bestuur dat de vereniging op organisatorisch vlak runt en om de twee jaar
herverkozen wordt uit de bestaande betalende leden. De herverkiezing gebeurt in de
onpare jaren.
Alle leden mogen stemmen en elk lid kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. Er
wordt bij het samenstellen van het bestuur gestreefd naar een evenwichtige
samenstelling (leeftijd, gender, ras, enz...), voor zover er kandidaten beschikbaar zijn.
Het bestuur legt, eventueel in samenspraak met de leden van de vereniging, de goede
werking vast en zorgt voor activiteiten waarbij voldoende diversiteit nagestreefd wordt.
Gewone leden kunnen eventueel meehelpen aan het organiseren van activiteiten, in
samenspraak en in akkoord met het bestuur.
Het bestuur streeft naar een samenstelling met minstens 6 leden, waaronder:
 een voorzitter
 een ondervoorzitter die bij eventuele afwezigheid de voorzitter vervangt
 een secretaris
 een penningmeester
 minstens één tot twee gewone bestuursleden

De bestuursfuncties worden tweejaarlijks binnen het bestuur afgesproken en vastgelegd
bij gewone meerderheid.
De taak van webmaster wordt normaal door minstens één van de bestuursleden vervuld,
maar kan ook door het bestuur aan een gewoon lid worden toebedeeld.
De voorzitter of een ander vooraf aangeduid bestuurslid treedt op als tweede (back-up)
penningmeester, dit voor het geval de penningmeester niet onmiddellijk beschikbaar zou
zijn. Ingeval de secretaris tijdelijk onbeschikbaar is, wordt deze taak overgenomen door
de voorzitter of door een ander lid van het bestuur.
De beslissingen in het bestuur worden bij gewone meerderheid genomen.
Alle geschillen en/of zaken die niet vernoemd zijn in deze statuten worden in de schoot
van het bestuur geregeld, desnoods in overleg met de leden of de desbetreffende
personen.
Deze statuten kunnen ten allen tijde voor herziening, aanpassingen en/of uitbreiding
vatbaar zijn als de omstandigheden daartoe zouden noodzaken. Dit wordt met een
gewone bestuursvergadering geregeld.
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