
   
VERSLAG FOTOCLUBAVOND 1 sept. 2021 

ONDERWERP De kracht van kleur

AANTAL AFMELDINGEN 8

AANTAL AANWEZIGEN 14

locaBe Dorpshuis Ro6um

Allemaal blije en verwach<ngsvolle gezichten deze avond in de zaal in Ro6um. 
Het is weer even wennen, na de beperkingen van de Covid -19. Het eerste kwar<ertje word er 
gezellig bijgepraat. 

Dan opent Peter de avond en begint met het minder leuke nieuws, er zijn 8 afmeldingen voor deze 
avond, vanwege vakan<e, gezondheid en een feest. 
Een aantal leden hebben hun clublidmaatschap, om diverse redenen opgezegd. 
De fotoclub bestaat momenteel uit 24 leden. De terugloop is even schrikken. 
Er komen vragen over het financieel gevolg en of er aan ledenwerving  word gedaan. 
De kas is momenteel nog aardig gevuld, door de contribu<everhoging en minder uitgaven dan 
begroot. Aan de ledenwerving kan ieder zijn steentje bijdragen door fotografie lieKebbers te 
a6enderen op onze fotoclub. Een poten<eel lid meenemen naar een clubavond mag al<jd, na 
overleg met het bestuur. Ook exposeren kan de naamsbekendheid van de club vergroten. 

Dan is er nog veel goed nieuws te melden, onder andere de fotobond die 100 jaar bestaat. Daarom 
word in samenwerking met Wolvega een fotowedsr<jd gehouden. De fotoclub Heerenveen bestaat 
al 51 jaar ondertussen. Jannes start weer met een associa<ereeks. Ditmaal geen thema, maar de 
gemaakte associa<e moet in zwart/wit worden gemaakt. Opgeven kan deze avond of de volgende 
clubavond. 
Dan worden  er nog voordeelcoupons uitgedeeld voor 40% kor<ng op een fotoafdruk op fine art 
papier, posterformaat bij foto Nantko in de Joure. Er zijn nog voordeelcoupons over, voor de 
lieKebber. 
 En…. we kunnen weer starten met het bekijken en beoordelen van geprinte foto’s. 

We gebruiken de Manders driehoek als bespreekmethode. Er zijn drie groepen gevormd. Het licht 
word gedempt. De lichtbakken stralen hun licht op de kleurrijke foto’s en geconcentreerde 
gezichten leggen hun fiches op de driehoek neer. Het is een sfeervol plaatje om even de zaal rond 
te kijken. 
In de pauze komen we even op adem met een kopje koffie met een heerlijk appelgebak. 
Na de tweede bespreek ronde worden alle foto’s op een lange rij tafels gelegd zodat iedereen alle 
meegebrachte kleurrijke foto’s kan bewonderen.  
De ingebrachte foto’s worden naar Jannes gemaild, waarna alle leden kunnen stemmen voor de 
selec<e van 6 foto’s voor op de website. 

Het was een heel geslaagde avond, we hebben zeer genoten, en hebben weer nieuwe foto 
inspira<e, <ps en wetenswaardigheden opgedaan. 

Volgende clubavond is op 6 oktober 2021 bij Centra 71 in Heerenveen 

Jansje Faber 




