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 Belgische Federatie van Fotografen VZW 

 Fédération Belge des Photographes ASBL 
(Ondernemingsnummer: 424053910) 

 

 
 

INTERN REGLEMENT 
  

Art. 1  De inschrijving als effectief lid en toegetreden lid bij de Belgische Federatie van 

Fotografen (BFF) houdt in dat men het intern reglement aanvaardt en dat men er zich 

naar schikt. 

 

Art. 2 Naast de door de statuten voorziene functies creëert het Bestuur van de BFF zoveel 

functies, tijdelijke of definitieve, als er nodig zijn om de vereniging optimaal te laten 

functioneren.  

 

Art. 3  Taakomschrijving van de diverse functies binnen het Bestuur: 

 De namen van de Bestuurders die deze functies vervullen, staan in het Register van 

de leden. 

 

Voorzitter: Is verantwoordelijk voor de goede werking van het bestuur en de 

vereniging in het algemeen. Hij treft desnoods maatregelen, 

teneinde de goede werking van het bestuur en/of de vereniging te 

behouden of te verbeteren. Hij is de vertegenwoordiger van de 

Federatie naar de buitenwereld 

 

Vicevoorzitters:  Twee vicevoorzitters die de Voorzitter vervangen als deze afwezig 

is (een Franstalige en een Nederlandstalige vicevoorzitter)  

 

Secretaris: Is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging;  

De praktische uitvoering berust bij het secretariaat. Het 

ledenbeheer, bijhouden van het leden register van de effectieve 

leden. 

 

Penningmeester: Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging in 

het algemeen.  Hij verzorgt de dagelijkse taken van de 

boekhouding. Het neerleggen van de jaarlijkse balans bij de 

handelsrechtbank.  

 

Wedstrijdcommissaris:  

 Is verantwoordelijk voor alle nationale wedstrijden binnen de 

Belgische Federatie en kan zich laten bijstaan door externe 

medewerkers. 

 

Webmaster:  Is verantwoordelijk voor onze website en alle bijhorende media en 

kan zich laten bijstaan door externe medewerkers.  

 

FIAP Liaison Officer:  

 Is verantwoordelijk voor de goede relatie met de FIAP (Fédération 

Internationale de l’Art Photographique). En neemt ook alle 

maatregelen om alle verbintenissen met FIAP (zoals de FIAP- 
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onderscheidingen, de FIAP-patronages en de FIAP Biënnales) 

correct te laten verlopen en kan worden bijgestaan door externe 

medewerkers.  

 

Art. 4  Het aantal effectieve leden bedraagt minimum 3 en maximum 14 leden. 

 Om effectief lid te zijn moet u lid van de BFF zijn. 

 Bij een vacature voor effectief lid wordt deze schriftelijk aan de Voorzitter gemeld. 

Elk effectief lid kan een kandidatuur aan de voorzitter voorstellen. De Voorzitter 

bespreekt de nieuwe kandidatuur op de volgende bestuursvergadering en bij 

goedkeuring wordt de kandidaat voorgedragen aan de eerste volgende algemene 

vergadering.  

 

Art. 5 Een effectief lid kan op elk moment worden uitgesloten door een bijzonder besluit 

van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur. De uitsluiting 

wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de Voorzitter van het 

Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. 

Het lid moet gehoord worden op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan   

or een advocaat. De stemming over de uitsluiting is geheim. De beslissing tot 

uitsluiting wordt genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de aanwezige 

en vertegenwoordigde leden op de Algemene Vergadering. 

 

Art. 6 Een effectief lid van de Algemene Vergadering, dat zonder verontschuldiging op drie 

opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, kan op de volgende samenkomst van de 

Algemene Vergadering voorgedragen worden voor uitsluiting. Hetzelfde geldt ook 

voor de afwezigheden zonder verontschuldiging in de vergaderingen van het Bestuur. 

  

Art.7 Het aantal toegetreden leden (individuele) is onbeperkt. Zij zijn toetredend lid als ze 

het lidgeld hebben betaald en ze zijn ontslagnemend bij niet-betaling van het lidgeld. 

 Individuele leden kunnen geweigerd worden op basis van een gemotiveerd verslag. 

 Een club is beschouwd als “partner club” als deze club minimum tien (10) 

ingeschreven leden telt. 

 

Art. 8 Het aantal bestuurders bedraagt maximum tien (10) leden en worden ten persoonlijke 

titel aangesteld door de Algemene Vergadering. De verkiezingen voor het Bestuur 

zijn geheim en bindend. 

Het Bestuur kan beroep doen op externe deskundigen. 

 

Art. 9  Het financieel jaarrapport en de begroting zal voorgelegd worden aan de Algemene 

Vergadering en zal vooraf gecontroleerd worden door een interne 

rekeningcommissaris aangesteld door de Algemene Vergadering. 

 

Art.10 Binnen de BFF zijn, voor wat betreft de wedstrijden, drie (3) disciplines erkend: 

 1. Prints (M en CP) 

 2. Geprojecteerde beelden (PI) 

 3. Audio-Visuals (AV)  

 

Art.11  De Belgische Federatie van Fotografen vzw. kan aansluiten bij andere organisaties 

(nationaal en internationaal). 

 

Art. 12 Maximaal 2.000 km zijn toegelaten per kalenderjaar en per persoon als reiskosten. 

Voorwaarden te bepalen in het Bestuur. 
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Art. 13 Alle onvoorziene uitgaven, namelijk uitgaven niet hernomen in het budget aan de 

Algemene Vergadering voorgesteld, moeten het akkoord van het Bestuur hebben 

vooraleer uitgevoerd kan worden. Kleine uitgaven (< 100 EUR) kunnen echter 

worden gedaan met de voorafgaande toestemming van een lid dat verantwoordelijk is 

voor het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris). 

 

Art. 14  Het officiële logo is  

 

 

 
 

Zwarte figuur op witte achtergrond 

  De wijziging van het logo is de bevoegdheid van de Algemene Vergadering op 

voordracht van het Bestuur. 

 

 

Art.15  Voor alle gevallen niet voorzien in dit reglement bezit de Bestuur de meest 

uitgebreide machten inzake het bestuur van de vereniging. 

 

 

Art. 16 Het adres van de maatschappelijk zetel is: Smisveldstraat 33 te 3370 Boutersem. 
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Freddy Van Gilbergen      Vincent Cochain 

Voorzitter        Secretaris 

 


