BELGIUM MODEL ACADEMY
afgekort “BMA” vzw
vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemingsnummer 0841.036.124

Verslag Raad van Bestuur 15 januari 2012
Aanwezig: Erik Segaert, Jean Martens, Marc Doigny.
Rekening: er staat 1.352,95 euro op de rekening op 1 januari 2012 (na betaling van de kosten van de inschrijving bij de kamer van koophandel). Er wordt besloten de naam van de rekening te veranderen (is nog een
gemeenschappelijke rekening met als mede-beheerder Guy Croisiaux).
De rekeningen en fakturen voor 2011 en 2012 worden eind 2012 doorgegeven aan de boekhouder, Kantoor
Becue-Smets die de boekhouding zal doen en inleveren.
Begroting: de opbrengsten zijn variabel (google-opbrengsten) en worden geschat op 150 euro/maand. Direkte
opbrengsten via de website (reklame op de site) wordt geschat op 200 euro/jaar. Er zijn geen uitgaven gepland
op dit ogenblik. Er wordt overeengekomen dat het geld gebruikt kan worden indien er kosten gemaakt moeten
worden bij een uitzonderlijke fotoshoot.
Eigendommen: de academy verwerft een eigen webserver. Andere websites kunnen op de server gehost
worden, de opbrengsten (online reklame) gaat integraal naar de academy.
Ledenbeheer: de RvB stelt Tim Van Molle voor als effektief lid. Zijn lidmaatschap wordt unaniem goedgekeurd.
Vanaf heden wordt er voorgesteld om een ledenbijdrage te vragen van 20 euro/jaar voor de toegetreden leden.
Deelname aan de aktiviteiten is gratis voor de toegetreden leden, niet leden betalen 5 euro per aktiviteit.
Aktiviteiten met kost voor de organisatoren (bijvoorbeeld studioshoot of toegangsprijs tot lokatie): 5 euro voor de
leden en 10 euro voor de niet leden. Dit bedrag wordt ook gevraagd voor aktiviteiten met overnachting (per
nacht).
Aktiviteiten: er wordt een voorlopige kalender opgesteld. De meewerkende ondernemingen moeten nog
gecontacteerd worden. Er wordt aan alle meewerkende fotografen gevraagd om uit te kijken naar mogelijke
opportuniteiten. Er wordt verder samengewerkt op losse basis met Denis Photogratos en Shooting Mans.

Het verslag van de RvB wordt op 26 februari naar de bestuursleden gestuurd.
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