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Deze avond begint met een ALV in verkorte vorm. Voor de saamhorigheid sfeer zijn de tafels
in een rondje geplaatst. De voorzi er, Peter gaat vlot door de agendapunten heen, met de
nodige ruimte en aandacht voor discussie.
Aan het einde van de vergadering wordt Jannes bedankt voor zijn inzet voor de fotoclub.
Het websitebeheer, de associa ereeks, het zuid Afrikaans taal gebruik, de kijk op foto’s en de
bijzondere gemaakte foto’s , company man. Een bijzonder aardige persoon gaat de club
verlaten.
Na de ko e met koek pauze gaan we door met de plenaire bespreking , geleid door Cor.
Diverse onderwerpen, we zagen een diepblauw bord met daarop kleurrijk voedsel op
zodanige wijze gefotografeerd dat het er niet heel aantrekkelijk uitzag van Tiemen. Een
zonsondergang in met herhalende bomen als kadrering in een soort sepiagloed van Inge ,
een mys ek berglandschap in fraaie verschillende zwart wit nten van Paul. Anno had drie
jongens met een big smile en een dikke snoek gefotografeerd, een mooi plaatje geschikt voor
een kranten ar kel was het oordeel. Lang werd er geraden wat er op de foto van Cora stond.
Een zwartwit foto met een soort paashaasach g guurtje met veel reliëf in de oren twee
oogjes en een soort snoetje. Het was heel eenvoudig aldus Cora gewoon een sjaaltje op de
foto ze en, het e ket is een oog , en dan nog even de foto spiegelen. Bijzondere crea eve
gave Corafoto.
Tijdens de bespreking werden we getrakteerd op worst en kaas.
Er waren deze avond echte topfoto’s meegebracht. Dus volop genoten van de mooie platen
een lekker hapje en gezellige mensen.
It koe minder
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