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Foto uit een seizoen buiten
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Kees opent de club avond. Er is geen grote opkomst vanavond.
De Beamer van Fokko is door het bestuur gekocht nadat de meeste clubleden op een eerdere clubavond vonden dat we dat moesten
doen. Peter vroeg nog wel even hoe het met de kleuren was naar aanleiding van de bondsfotowedstijd avond. De kleuren kwamen
soms niet overeen met de foto. Hier wordt nog samen met Fokko naar gekeken.
De oude beamer is te koop voor een belangstellende, informatie via mail komt nog.
Peter Fleur nam nog even het woord omdat dit zijn laatste clubavond was. Peter verhuist naar Deventer deze zomer. Hij is 12 jaar lid
geweest waarvan 8 jaar in het bestuur. Peter heeft het altijd met veel plezier gedaan en er enorm veel van geleerd. Daarnaast was
hij ook 1 van de foto besprekers op de avond. Wij zullen hem missen als clublid en zijn enthousiasme.
Hierbij zoeken we dus een nieuwe fotobespreker. Wie kan dit en vind het leuk om te doen?
Dan graag melden bij het bestuur.
8 april is de fotobespreking van de bondsfotowedstrijd. We zijn heel benieuwd waar we eindigen.
Je kunt volgen via de site van de fotobond. Het komt natuurlijk ook op onze site te staan, als de uitslag er is.
Vanavond was er de associatiefoto's. Jannes heeft er weer een mooie presentatie van gemaakt.
Er waren 3 groepen, 1 vrij en2 met opdracht lijnenspel. Het zijn weer 3 leuke series geworden.
Het komt t.z.t. op onze site te staan en ook op Facebook te staan.
Betty meldt nog even dat er voor het uitje naar Waterloo plas, 17 mensen meegaan en 13 zich hebben afgemeld. Er zijn ook genoeg
auto rijders.
Het onderwerp was vanavond een seizoen buiten. Bespreker Henk Buteijn.
Er volgde veel seizoen foto's van winter landschappen, herfst landschappen naar waterlelies, paddenstoelen, been met 2 klompen die
naar buiten gaan, vooraanzicht van een zomers winkeltje,
Bevroren ijs, zomerse oldtimers, zomers camping gevoel. In kleur en zwartwit.
6 foto's zijn er weer uit gekozen die op de website komen te staan.
Petra
Volgende Clubavond 2 mei Dit is een Algemeen leden vergadering met aansluitend je mooiste foto
Beoordeeld door: Maaike Andrews
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