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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2022 

 
1. Opening  
De voorzitter Dennis Boersma opent goed 11 uur de algemene ledenvergadering met een hartelijk 
welkom aan de leden. Aanwezig zijn dan 22 leden inclusief 4 aanwezige bestuursleden en erelid Jaap 
van Loon. De stukken voor deze ALV zijn gepubliceerd op het besloten deel van website.  
 
De leden die de vereniging sinds de vorige ALV ontvallen zijn, worden herdacht met een moment van 
stilte. Dit zijn:  

• Steven Lobregt (overleden op 6 september 2021) 

• T. Verhagen (overleden gemeld in september 2021) 

• Gerrit Frijlink (overleden op 7 oktober 2021) 

• J.W. Haanappel (overleden op 7 december 2021) 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is opgenomen in 3D-Bulletin 222 en is geplaatst op het ledendeel van de website. De 
agenda wordt door de vergadering vastgesteld.  
 
3. Verslag ALV 2021 door de secretaris 
Het verslag van de ALV 2021 is gepubliceerd in 3D-Bulletin 221 en is beschikbaar op het ledendeel 
van de website. Het verslag wordt zonder verder commentaar goedgekeurd. 
 
4. Ingezonden stukken 
Er zijn geen ingezonden stukken.  
 
5. Jaarverslag 2021 door de secretaris  
De leden is verzocht het jaarverslag dat is opgesteld door de secretaris Sophieke Nijhuis en 
beschikbaar is op het ledendeel van de website, voor de vergadering door te nemen.  
 
Opnieuw een bijzonder jaar 
Het jaar 2021 was het tweede jaar op rij waarin allerlei geplande activiteiten van de NVvS vanwege 
het coronavirus niet konden doorgaan. Opnieuw werd er met succes gezocht naar andere vormen 
om toch de stereohobby levend te houden. In het onderstaande is aangegeven hoe de NVvS de 
coronacrisis in 2021 heeft weten te overleven.  
 
Verenigingsdagen 
Alleen in september kon er met inachtneming van de coronamaatregelen oftewel in een 1,5 m 
opstelling een verenigingsdag worden gehouden waarbij de 35 aanwezigen werd gevraagd hun QR-
code of vaccinatiebewijs te tonen. De andere geplande bijeenkomsten, waaronder de verenigingsdag 
in januari met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), zijn vanwege de coronamaatregelen 
afgelast. De geplande vertoning van de inzendingen voor de Minute of Fame-competitie op de 
verenigingsdag in september of december kwam daardoor ook te vervallen. De Stereofotocompetitie 
die doorgaans voor de laatste verenigingsdag van het jaar op het programma staat, ging wel door zij 
het dat op een latere datum in een onlinebijeenkomst de inzendingen de revue passeerden.  
Van de verenigingsdag in Huizen heeft Sophieke Nijhuis verslag gedaan in 3D-Bulletin 222. 
 
Onlinebijeenkomsten 
Op 9 februari, 28 april, 30 juni en 28 december werden er Onlinebijeenkomsten gehouden. Via Zoom 
konden leden deelnemen aan virtuele bijeenkomsten waarbij 3D-beelden werden getoond die als 
anaglief met een rood-cyaanbril of via een stereokijker als side-by-side te bekijken zijn. Ook was er 
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gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over de getoonde beelden. Per bijeenkomst 
namen 25-30 personen deel, waarbij het voor leden voor wie de komst naar Huizen een brug te ver 
is, nu mogelijk was om een verenigingsbijeenkomst bij te wonen. Tijdens de bijeenkomst van 30 juni 
werd een online-ALV gehouden, waarvan in 3D-Bulletin 221 het verslag is opgenomen. De 
bijeenkomst van 28 december stond geheel in het teken van Stereofotocompetitie 2021. Twaalf 
leden hadden in totaal 76 foto’s aangemeld. De jury bestond uit Jaap van Loon en Piet Boersma en 
die kwam tot de toekenning van de eerste prijs aan Hans Ketelaar, de tweede prijs was voor Theo 
van Dam en de derde prijs voor Robert van den Brink. Aan de winnaars wordt de traditionele 
oorkonde per post toegestuurd. Ook dit jaar konden leden online de inzendingen bekijken en via een 
stemformulier hun top 3 aangeven voor de publieksprijs. Deze ging naar Robert van den Brink. Het 
juryverslag en een selectie van de ingezonden foto’s van deze stereofotocompetitie zijn opgenomen 
in 3D-Bulletin 222. Voor het 3D-Bulletin maakte Dennis Boersma een verslag van de 
Onlinebijeenkomsten in 2021.  
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal was op 1 januari 2021 250 leden (incl. vier ereleden). Als vereniging hebben we in 
2021 door overlijden afscheid moeten nemen van 6 leden. Daartegenover staat het aantal van 2 
nieuwe leden dat zich in het verslagjaar heeft aangemeld. Daarmee kwam het ledenaantal eind 2021 
op 246 leden (incl. vier ereleden). In de loop van 2021 hebben 9 leden aangegeven hun lidmaatschap 
in 2022 niet te willen voortzetten. Al met al is het ledenaantal vergeleken met tien jaar geleden 
afgenomen met ruim 130 leden. In 2021 kwamen 2 leden in aanmerking voor het gouden speldje 
voor het 25-jarig lidmaatschap. Vanwege de coronamaatregelen is dat speldje niet uitgereikt, maar 
naar de jubilarissen opgestuurd.  
 
3D-Bulletin 
In het verslagjaar verschenen er drie edities van ons verenigingsblad met veel 3D-afbeeldingen naast 
de meer inhoudelijke informatie. Dank aan hoofdredacteur Dennis Boersma die ook in 2021 erin 
slaagde steeds tijdig een fraai 3D-Bulletin te laten bezorgen bij de leden. 
De geplande speciale editie van het 3D-Bulletin met als onderwerp ‘Introductie in de 
Stereofotografie’ als “compensatie” voor de afgelaste verenigingsdagen, kon in 2021 nog niet 
worden uitgebracht.  
 
NVvS-nieuwsbrief en e-groep 
Als aanvulling op het plaatsen van berichten op de NVvS-website en/of de NVvS-e-groep bij 
Groups.io zijn er in 2021 6 NVvS-Nieuwsbrieven uitgebracht, waarmee leden snel van relevante 
informatie kon worden voorzien. Onderwerpen hierin waren de aankondigingen van de 
Onlinebijeenkomsten incl. de Stereofotocompetitie 2021, een uitleg over het gebruik van Zoom, de 
aankondiging van de verenigingsdagen en de oproep voor series voor de verenigingsdagen en 
onlinebijeenkomsten. Inmiddels hebben zich 81 leden geabonneerd op de NVvS-Nieuwsbrief en 
hebben zich 36 leden aangemeld voor de NVvS e-groep bij Groups.io.  
 
Bibliotheek 
Tijdens de verenigingsdagen in Huizen staat in de projectiezaal de NVvS-bibliotheekkast waaruit 
boeken kunnen worden geleend. 
De collectie van de NVvS-bibliotheek omvat ruim 200 titels. In 2021 werd door schenking één boek 
aan de collectie toegevoegd. Door het cancelen van bijna alle verenigingsdagen in 2021 werd er 
slechts één boek uitgeleend dat bij de bibliothecaris thuis werd afgehaald. De bibliotheekcatalogus 
staat op de verenigingswebsite, zodat lenen ook mogelijk is zonder komst naar Huizen. Een berichtje 
aan de bibliothecaris is hiervoor voldoende. Er werden geen overtollige boeken uit de 
bibliotheekcollectie afgestoten.  
 
Website 



Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie 

3 
 

 

De website van de vereniging wordt door veel leden o.a. bezocht om het programma van de 
komende verenigingsdag bekijken. Sinds december 2018 heeft de website een afgeschermd gedeelte 
dat alleen voor leden toegankelijk is. Hierop wordt informatie gepubliceerd die alleen voor leden 
bedoeld is. Op pagina 2 van het meest recente 3D-Bulletin staan de gebruikersnaam en het actuele 
wachtwoord vermeld. 
 
Regionale bijeenkomsten 
Naast de landelijke bijeenkomsten in Huizen, vinden er in de regio’s Twente, Noord, Midden 
(voorheen ’t Gooi) en West ook bijeenkomsten plaats. Maandelijks of tweemaandelijks komen de 
leden van de regio’s ’s avonds bijeen voor het vertonen van series en onderlinge uitwisseling van 
ervaringen. Vanwege de coronacrisis konden in 2021 deze bijeenkomsten veelal geen doorgang 
vinden. Alleen Regio West schakelde al in 2020 over op onlinebijeenkomsten en schreef ook hierover 
in het 3D-Bulletin.  
 
Activiteiten buiten de verenigingsdagen 
Ondanks de coronamaatregelen ging de Fotograficabeurs in Hilversum in november wel door en is 
daar de NVvS gepromoot. Ook via de NVvS-groep op Facebook wordt bekendheid gegeven aan de 
NVvS. NVvS-leden kunnen hierop stereofoto’s of andere relevante informatie plaatsen, met als doel 
niet-leden te inspireren lid te worden van de NVvS.  
Daarnaast heeft Job van de Groep op persoonlijke titel 3D-fotografie op de kaart gezet van het 
project De Hollandse Waterlinies door een andere bril. Voor deze reizende tentoonstelling hebben 
diverse leden van de NVvS onderdelen van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in beeld gebracht. Job schreef over de voortgang van dit 3D-fotoproject ook in het 3D-
Bulletin.  
 
6. Jaarverslag 2021 door de penningmeester 
De leden is verzocht het financieel verslag dat is opgesteld door de penningmeester Jan Broeders en 
beschikbaar op het ledendeel van de website, voor de vergadering door te nemen. Doordat er maar 
één verenigingsdag is gehouden, het geplande extra 3D-bulletin niet is uitgebracht en de bestuurs- 
en redactiekosten ook lager waren dan begroot, is er een positief resultaat van € 3497. In zijn 
toelichting geeft Jan aan dat hij zich zorgen maakt over de sterke terugloop in het ledenaantal en een 
afname van het aantal actieve leden. Ook is de beschikbaarheid van een locatie om verenigingsdagen 
te houden onzeker (zie ook agendapunt 11).  
 
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie die voor het jaar 2021 de controle heeft uitgevoerd, bestond uit Jaap Hos en Peter 
Siero die beiden niet aanwezig zijn. Het verslag van de kascommissie is beschikbaar op het ledendeel 
van de website. In dat verslag adviseert de kascommissie het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. Unaniem nemen de aanwezige leden dit voorstel over. 
 
8. (Her)verkiezing kascommissie 
Peter Siero heeft er één jaar opzitten en is beschikbaar voor een tweede jaar. Jaap Hos is na twee 
jaar aftredend. Er hebben zich geen leden gemeld voor de kascommissie 2022 en 2023. Ineke 
Deckers heeft zich evenwel bereid verklaard als tweede lid zitting te nemen in de kascommissie voor 
2022 en wordt met een meerderheid van stemmen aangesteld als kasscommissielid voor 2022 en 
2023.  
De voorzitter vraagt de aanwezigen wie beschikbaar is als reservelid van de kascommissie voor 2022 
en daarna als lid voor 2023 en 2024. Kees Kloosterboer geeft aan hiervoor beschikbaar te zijn.  
 
9. Bestuurswisselingen 
Sophieke Nijhuis-Bouma is aan het eind van haar termijn als secretaris en is beschikbaar voor 
herverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
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De vergadering gaat unaniem akkoord met het bestuur in volgende samenstelling: 

• Voorzitter:   Dennis Boersma 

• Vicevoorzitter:   Job van de Groep 

• Secretaris:   Sophieke Nijhuis-Bouma 

• Penningmeester:  Jan Broeders 

• Adviseur:   Gert-Jan Wolkers 
 
10. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

De WBTR regelt de aansprakelijkheid van het bestuur, stelt eisen aan het voorkomen van een 

tegenstrijdig belang van een bestuurder en vraagt vast te leggen wie beslissingen mag nemen als 

geen van de bestuurders dit kan of mag. Hiervoor zullen aanpassingen van de statuten en het 

huishoudelijk reglement nodig zijn. Het bestuur gaat dit in 2022 alsnog oppakken en zal met een 

voorstel komen. Gezien de huidige situatie is er geen hoge urgentie om hiermee aan de slag te gaan.  

 

11. Toekomstplannen 2022  

 
De toekomstplannen 2022 worden door Dennis Boersma toegelicht. 

 
Locatie van de verenigingsdagen  
Het gebouw ’t Visnet waar de afgelopen jaren de verenigingsdagen zijn gehouden is per februari 
2022 overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Tot en met mei 2022 is er de zekerheid dat de NVvS hier 
nog terecht kan. Daarna zal er een verbouwing plaatsvinden. Er vindt nog overleg plaats met de 
nieuwe eigenaar of de vereniging vervolgens weer terug kan komen. Het bestuur is ook nog aan het 
kijken naar alternatieve locaties en heeft van enkele leden hiervoor tips ontvangen. Al met al is de 
mogelijkheid om in september en november 2022 verenigingsdagen op locatie te houden onzeker. 
 
3D-Bulletin  
De verschijningsfrequentie blijft 3 keer per jaar in papieren vorm, en op verzoek kunnen leden 
daarnaast ook een digitale versie krijgen. Dennis bedankt eenieder die het afgelopen jaar een 
bijdrage heeft geleverd aan de 3D-Bulletins. Zelf blijft hij dit jaar weer aan als redacteur. Ook doet hij 
een oproep aan alle leden om bijdragen te (blijven) leveren. Het bestuur stelt voor de extra editie 
met als onderwerp ‘Introductie in de Stereofotografie’ die in 2021 had moeten verschijnen alsnog uit 
te geven. Als inhoud wordt hierbij gedacht aan:  

• De basisbeginselen van de stereofotografie,  

• Hoe maak je een stereofoto,  

• Hoe bewerk je een stereofoto in StereoPhoto Maker en COSIMA en  

• Hoe kun je een stereofoto bekijken (free viewing, anaglief, 3D-tv, projectie, …).  
Verder stelt het bestuur voor om het bedrag dat in 2021 besteed zou worden aan deze editie en nu 
als overschot aan het eigen vermogen is toegevoegd alsnog te besteden aan een papieren versie van 
deze extra editie voor alle leden. Een extra oplage kan worden gebruikt voor promotie en als 
welkomstgeschenk voor nieuwe leden.  

 
Competities  
Er was afgelopen jaar voldoende belangstelling voor de Stereofotocompetitie. Projectie van de 
inzendingen zal dit jaar afhangen van de mogelijkheid weer in Huizen samen te komen. Het is 
daarnaast de bedoeling de foto’s ook weer op internet plaatsen en de leden de mogelijkheid te 
geven om hun stem uit te brengen. Voor de Minute of Fame-competitie was in 2021 besloten om 
deze door te schuiven naar 2022 omdat het vanwege COVID-19-maatregelen niet mogelijk was in 
Huizen te projecteren.  
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Projecties  
Er was door de COVID-19-maatregelen afgelopen jaar slechts een beperkt aantal projecties. Voor 
2022 zal het aantal projecties mede afhangen van de mogelijkheid om in Huizen samen te komen. 
Het projectieteam kan best nieuwe aanwas gebruiken. Wie interesse hiervoor heeft, wordt 
opgeroepen zich te melden bij een van de leden van het projectieteam. Die leggen dan graag uit wat 
het inhoudt.  
 
Onlinebijeenkomsten  
Ter vervanging van de afgelaste verenigingsdagen zal weer een aantal onlinebijeenkomsten via Zoom 
georganiseerd worden. Daarnaast lijkt dit een goede aanvulling op de verenigingsdagen zodra deze 
weer mogelijk zijn. Met name voor leden die niet naar Huizen kunnen komen is dit een goed 
alternatief om toch contact te hebben en foto’s te delen. Daarnaast wordt gekeken naar de 
mogelijkheid via Zoom workshops aan te bieden. Ideeën hiervoor of het aanbod zelf iets te 
presenteren zijn welkom. 
 
Open Dag 2022 en Ledenwerving  
De Open Dag in 2022 zal vanwege onduidelijkheid over de projectielocatie vermoedelijk niet 
doorgaan.  
 
Promotie van de vereniging  
In 2022 staat de NVvS in maart en november op de fotograficabeurs. De reizende tentoonstelling De 
Hollandse Waterlinies door een andere bril is ook in 2022 nog te bezichtigen 
(https://www.waterwerkenexpositie.nl). Dankzij de inzet van onze vicevoorzitter Job van de Groep 
heeft deze tentoonstelling als anaglief te bekijken stereofoto’s op groot formaat die door leden van 
de NVvS gemaakt zijn. Bij deze tentoonstelling wordt een stapel NVvS-flyers gelegd. Publieke 
promotie op internet bestaat uit de website van de NVvS: https://www.stereofotografie.nl/ en de 
aanwezigheid op Facebook: https://www.facebook.com/groups/www.stereofotografie.nl/photos/  
Leden worden opgeroepen ook zelf foto’s op deze Facebook-pagina te zetten.  
Bij de tentoonstelling ‘Een brug te veel in 3D ’ die op basis van foto’s van Job en zijn inzet 
gerealiseerd is in het Stedelijk Museum Vianen, wordt ook bekendheid gegeven aan onze vereniging 
en deze tentoonstelling krijgt een vervolg in het Stadshuis in Nieuwegein. 
 
3D-beeldbank 
De commissie Erfgoed beraadt zich hoe aan dit initiatief verder vorm te geven zodat het in de praktijk 
uitvoerbaar is. In verband met de COVID-19-maatregelen is daar in 2021 nog weinig voortgang mee 
gemaakt.  
  
 
12. Begroting 2022 door de voorzitter 
De begroting 2022 is opgenomen in het financieel verslag 2021. Op de oorspronkelijke begroting 
voor 2022 zijn geen grote incidentele uitgaven voorzien. Door een verdere daling van het aantal 
leden zal het jaar 2022 naar verwachting met een nadelig saldo van € 871 eindigen. Voor 2022 blijft 
de contributie evenwel gelijk omdat de financiële reserves het genoemde negatieve resultaat wel 
kunnen dragen. Het bestuur heeft ook een alternatieve begroting opgesteld waarin de alsnog uit te 
brengen extra editie van het 3D-Bulletin is opgenomen (zie ook het voorstel in de toekomstplannen). 
Het nadelig saldo zal daardoor oplopen tot € 2321, wat wordt gedekt door een deel van het positieve 
resultaat over 2021. Een meerderheid stemt vervolgens in met de alternatieve begroting, terwijl er 
niemand tegen het voorstel is. 
 
13. Uitreiken “Gouden speldjes” voor 25 jaar lidmaatschap 
Er waren eind 2021 acht leden die in aanmerking komen voor het gouden speldje. Op basis van de 
begindatum van hun lidmaatschap zijn dat de heren Bijlsma, Van Loon sr., Boersma, Oostenbroek jr., 

https://www.waterwerkenexpositie.nl/
https://www.stereofotografie.nl/
https://www.facebook.com/groups/www.stereofotografie.nl/photos/
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Van de Kolk, De Raeve, Van der List en Ulenkate. Jaap van Loon en Dennis Boersma zijn aanwezig om 
de gouden speld in ontvangst te nemen. Dennis overhandigt die aan Jaap van Loon en Job heeft met 
genoegen Sophieke de eer gegund om Dennis de versierselen op te spelden. Daarbij vraagt zij ook 
om een applaus voor al het werk dat Dennis doet voor de NVvS: niet alleen het samenstellen van het 
3D-Bulletin en het leiden van de bijeenkomsten in Huizen, maar door de coronacrisis ook het 
organiseren van de onlinebijeenkomsten en het uitbrengen van de Nieuwsbrieven. De niet-
aanwezige onderscheiden leden zullen het speldje toegestuurd krijgen.  
 
14. Erelidmaatschap/ Lid van Verdienste 
Er zijn geen voordrachten voor het erelidmaatschap of lid van verdienste ontvangen, maar het 
bestuur draagt Ernest van Loon voor als Lid van Verdienste vanwege het feit dat hij al ruim tien jaar 
lid is van het projectieteam en in afwisseling met anderen van dit team de projectie zelf op de 
verenigingsdagen verzorgt. Daarnaast zorgt hij ook voor het technisch onderhoud van de 
projectiecomputers. Zo heeft hij recent de computers weer voorzien van de nodige hardware- en 
software- updates. Zijn inzet draagt bij aan de kwaliteit van de projectie op onze verenigingsdagen. 
Daarom heeft het bestuur besloten Ernest van Loon voor te dragen als lid van verdienste. 
Deze voordracht wordt unaniem ondersteund door de aanwezigen. De bijbehorende oorkonde zal op 
de eerstvolgende verenigingsbijeenkomst worden overhandigd. 
 
15. Rondvraag 
Arjen Spiekstra vraagt om meer aandacht voor VR. In een komende Nieuwsbrief zal daarom een 
oproep worden gedaan voor het delen van ervaringen op dit gebied en wellicht leidt dit tot een 
Zoomsessie waarbij tips en info m.b.t. VR zullen worden uitgewisseld.  
Kees Kloosterboer pleit voor meer uitwisseling van ervaring op het gebied van 3D-film.  
Robert van den Brink pleit voor vervanging van de huidige DELL-beamers omdat deze een 
synchroniteitsprobleem hebben bij 3D-video’s. De BenQ-beamers (reserveset) hebben dit probleem 
overigens niet. Dennis geeft aan dat voor de nieuwe locatie ook zal worden gekeken welke eisen dat 
stelt aan de apparatuur en dat het gesignaleerde probleem daarbij zal worden meegenomen.  
Sander Kiesel geeft aan dat bij circulair projecteren er geen synchronisatieproblemen zijn.  
Erwin Dammers vraagt naar de terugloop in het ledental bij 3D-zusterverenigingen. Dennis geeft aan 
dat daar ook het ledenaantal dalende is.  
Tot slot wijst Sophieke als bibliothecaris op de gratis mee te nemen exemplaren van het Duitse 3D-
Magazine afkomstig van Hugo de Wijs en de 3D-Bulletins van Gerrit Frijlink, met als resultaat dat aan 
het einde van de verenigingsdag de tafel leeg is! 
 
16. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11.55 
uur. Het aantal aanwezigen is tijdens de vergadering met 4 leden toegenomen.  
 

Sophieke Nijhuis-Bouma 
Secretaris  


