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VOORWOORD
Het doel van deze korte gids is tweeledig. Ten eerste geeft deze gids een indruk hoe de
activiteiten van Fotoclub Veghel georganiseerd zĳn, en wat je kan verwachten van onze
fotoclub.
Ten tweede is het ook een soort spoorboekje: wat zĳn de afspraken, wie regelt wat, wie moet
ik aanspreken voor het een of ander, enzovoorts.

Het kan dus zĳn dat deze gids wat streng of schools overkomt als men hem de eerste keer
leest. Dat is een beetje de aard van deze tekst. Zo is de club echter niet! Uiteindelĳk zĳn we
allemaal fotografen, willen we allemaal beter worden en samen de liefde en passie voor de
fotografie delen. Dat staat vooraan.
Enfin, je leesplezier wensen na deze inleidende woorden zou een beetje vreemd zĳn. Maar
in ieder geval bedankt voor de interesse in onze club, of beter nog: welkom bĳ onze club!

ORGANISATIE
Alle leden zĳn gelĳk, met gelĳke rechten en plichten. Uiteraard heeft de club een organisatie,
maar deze dient alleen om praktische zaken te regelen.
Ons bestuur betaat uit 5 leden, die regelmatig samen overleggen. Op dit moment bestaat
het bestuur uit Mirjam Evers (voorzitter), Marian de Beer (penningmeester), Wouter Willemse
(secretaris), Jos Jansen en Henk van Nunen.
Binnen de FC bestaan er verschillende werkgroepen, zoals bv de werkgroep jaarprogramma,
de expo werkgroep, de Thema werkgroep etc. Na 1 jaar lidmaatschap, kun je toetreden tot
zo'n werkgroep, op vrĳwillige basis.
Als nieuw lid kun je bĳ iedereen terecht voor evt. vragen. Je kunt ook zelf een ‘buddy’ (een
ervaren lid waarmee je het goed kan vinden) uitzoeken, voor meer persoonlĳke begeleiding.
We raden dit sterk aan!
Voor problemen hebben wĳ onze eigen vertrouwenspersoon, op dit moment Peter Rovers.

De interne communicatie loopt in principe via een forum. Deze staat op onze website en is
alleen toegankelĳk voor leden. Het is aan ieder lid om te zorgen dat hĳ/zĳ op de hoogte blĳft
en dus met een regelmaat het forum bezoekt.
Voor belangrĳke zaken kan een mail worden gestuurd, maar omdat op het forum iedereen
ook kan reageren is het forum vaak makkelĳker.
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Er zĳn in principe 2 clubavonden per maand, namelĳk elke 2e en 4e donderdag van de
maand. De clubavonden vinden plaats in ‘de Spil’, achter winkelcentrum de Bunders.
De 1e donderdag wordt soms als extra avond ingevuld voor een aparte activiteit, zoals b.v.
passepartout snĳden of een technisch onderwerp uitleggen/bespreken. Dit is altĳd terug te
vinden in het jaarprogramma.
Dit jaarprogramma is compleet te vinden op ons forum. Zodra je lid wordt, krĳg je toegang
tot het forum.

De zaal gaat om 19.00 u open. De tafels en stoelen worden dan neergezet. Het is de
bedoeling dat alle foto's voor 19.30 u op tafel liggen, zodat ze door iedereen “op de hand”
gezien kunnen worden, voordat ze besproken worden. Tot 19.45 u is er gelegenheid om
koffie of thee te drinken (a € 1,00), bĳ te praten of eventueel vragen te stellen over foto's of
technische zaken etc.

De fotobespreking start om 19.45 u en duurt tot 22.15 u, met halverwege een pauze met
mogelĳkheid tot een drankje drinken in de bar. Het is volgens de Huishoudelĳke statuten
van de Spil NIET toegestaan om eigen consumpties mee te brengen, dus ook geen flesje
water.

Per persoon mogen 2 foto's meegebracht worden, of 1 serie. Breng je een serie mee, dan is
het aantal foto’s binnen die serie onbeperkt en worden de foto’s niet als los beeld maar als
geheel besproken. Heb je prangende vragen over méér dan 2 foto’s, bespreek dat dan in de
tĳd tot 19.45 u of gedurende de pauze met wie je wil.

De meegebrachte foto's moeten presentabel zĳn, dat wil zeggen bĳvoorbeeld op stevig
karton, in een passepartout of op foam geplakt. Als de foto uitsluitend als afdruk (zonder dat
deze presentabel is gemaakt) wordt bekeken, komt deze sowieso niet goed tot zĳn recht. Hĳ
valt bovendien van het bord en zal om die reden dan ook niet besproken worden.
Uit de foto’s die door het jaar heen getoond en besproken zĳn kies je zelf in principe de
beste foto’s (aan de hand van het evt. commentaar) om tĳdens de jaarlĳkse expositie
tentoon te stellen.
Ook worden tĳdens de clubavonden de foto's getipt, die geschikt zouden kunnen zĳn voor de
jaarlĳkse bondsfotowedstrĳd (BFW).
Rond 22.15 stopt de fotobespreking en ruimen we het lokaal weer op.

DE AUDIO VISUELE CLUB (AV club)
Binnen onze fotoclub bestaat er een club met verschillende leden die zich gedurende het
hele jaar bezig houden met het creëren van een zgn. AV serie. Deze worden uiteindelĳk op
onze jaarlĳkse expositie vertoond.
Een AV serie is een reeks van foto's die achter elkaar getoond worden met ondersteuning
van muziek.
Meteen na onze expositie in november, start de AV club weer met het maken van nieuwe AV
series voor de volgende expositie. In totaal komen zĳ ca 7x bĳeen, meestal op de 3e
donderdag van de maand, van december t/m juni.
In september worden hun series aan alle clubleden getoond en wordt de volgorde van
afspelen vastgesteld.
Iedereen kan daaraan meedoen. Ook als je geen AV serie maakt ben je welkom op de AVclubavonden.

Op de clubavond worden de foto’s op zo opbouwend mogelĳke wĳze besproken. Een aantal
leden heeft een foto bespreek cursus gevolgd. Meestal leidt een van hen de avond. Iedereen
mag zĳn mening geven, 't liefst opbouwend natuurlĳk.

Doorgaans neemt men een afdruk van de foto mee. We bespreken de foto dan op een bord,
met spotjes. Soms gebruiken wĳ een beamer; dan kunnen foto's op usb stick meegebracht
worden. Dit wordt van tevoren bekend gemaakt op het forum, in het jaarprogramma.
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In Meierĳstad houden 4 fotoclubs in opeenvolgende weekeinden hun eigen expositie. Dit
heet het ‘Fotofestĳn Meierĳstad’. Voor fotoclub Veghel valt dit altĳd in het eerste volle
weekeinde van november.

Op vrĳdagavond is de opening voor alle leden, soms samen met een andere club en/of
partners. Vaak is er dan een klein programmaatje, zoals bĳvoorbeeld een bespreking van
onze foto's door iemand van buiten de club.
Op zaterdagmorgen om 10.00 u is de opening voor alle leden met hun partners. Er is dan
koffie/thee met iets lekkers, waarna wĳ gezamenlĳk naar boven gaan om de AV series te
bekĳken. Vanaf 11.00 u zĳn we open voor de gasten, tot 17.30 u.

Onze expositie wordt gehouden in de Hertoghof, Burg.de Kuĳperlaan 6 te Veghel.
Op zondag exposeren wĳ van 10.00 u tot 17.30 u. Daarna wordt alles weer afgebroken. De
borden e.d. worden ’s maandags weer opgehaald en weggebracht, weer door zoveel
mogelĳk sterke mensen.
Alle exposanten krĳgen in principe één expobord, tenzĳ er anders wordt besloten. Een bord
is 2.40m x 1.20m groot.

Tĳdens de expositie is er een fotopuzzeltocht voor kinderen.

Hierop kunnen bv 5 foto's hangen van 40 x 50, of 4 van 50x40. Alle formaten zĳn
toegestaan, en een originele invulling wordt zeer zeker op prĳs gesteld.

Lunch breng je die dagen zelf mee. De traditie (geen regel) is gegroeid om zondagavond met
zoveel mogelĳk leden plus partners ergens een hapje te gaan eten, voor eigen rekening.

Het liefst willen wĳ een mooie creatieve invulling van een bord. Creatief wat betreft formaat,
aantal, of manier van presenteren, bĳ voorbeeld in passe-partout of op foam geplakt, maar
veel andere vormen zĳn ook mogelĳk. Zolang je rekening houdt met het formaat van het
expobord, is bĳna alles bespreekbaar. Bĳ uitzondering kan er, na overleg, gebruik gemaakt
worden van b.v. schildersezels.

Je bent niet verplicht om de gehele tĳd aanwezig te zĳn. Het is echter wel leuk om er zoveel
als mogelĳk te kunnen zĳn: voor jezelf, zodat je toelichting kan geven bĳ je foto’s en kunt
horen wat gasten ervan vinden, en voor de club, omdat het natuurlĳk gewoon gezellig is als
je er bĳ bent.

Het klimaat in de Hertoghof kan veroorzaken dat de foto’s wat gaan bobbelen. Om dit te
voorkomen moeten ze opgeplakt worden, ook als je ze in een lĳst met passepartout doet.
Dat kan bĳvoorbeeld op karton of foam oid.
Afgeraden wordt om glas voor je foto in de lĳst te doen, aangezien dat nogal spiegelt.

De foto's die geëxposeerd worden moeten op een van de clubavonden besproken zĳn.
Bovendien moeten in oktober, kort voor de expo, op een club avond als print getoond
worden, in de volgorde zoals ze op de expo gebracht worden. Dat mag zonder lĳst, maar
verder graag zo volledig mogelĳk zoals ze getoond gaan worden. Dus geplakt, indien van
toepassing in passe-partout, etcetera.

Tĳdens de expo is er koffie, thee, cup a soep, frisdrank, bier en wĳn en voor de kinderen
gratis oploslimonade. Tĳdens een van de clubavonden in oktober kun je (tegen
gereduceerde prĳzen) consumptie bonnen kopen. Mocht je er na de expo nog over hebben,
dan kunnen deze na de expo weer ingeruild worden.
De bar wordt bemand door onszelf: 't liefst door eigen leden, soms ook door partners van
leden.

Zo snel mogelĳk na de expositie vindt een evaluatie bĳeenkomst plaats waarin alle leden
inbreng hebben.

Maak zoveel mogelĳk reclame voor de expo, ook voor jezelf!
Gedurende het jaar staan onze expo borden ergens veilig opgeslagen. Op de donderdag of
vrĳdag voor de expo laden een aantal (sterke) mensen de borden in een vrachtwagen, en bĳ
de Hertoghof weer uit. Meteen daarna wordt de expo door zoveel mogelĳk leden opgebouwd.
Probeer daar als het enigszins kan dan ook bĳ te zĳn, vele handen maken licht werk!

Op het forum staat ook ons volledige draaiboek voor de expositie. Zodra je lid wordt, krĳg je
toegang tot het forum. Dit draaiboek is dan zeker het (in)lezen waard!

Je kunt daarna meteen je eigen foto's ophangen. Voor vrĳdag 18.00 uur moeten alle foto's
hangen. Voor foto's in een lĳst zĳn er ophanghaken. Voor andere presentatie vormen is het
nodig vooraf even te overleggen met de expo commissie. Voor elk bord zĳn lampen
beschikbaar, om de foto’s mooi uit te lichten.

6

7

Nieuwe Leden

Informatiegids

EXPOSITIE FOTOCLUB VEGHEL

Elk jaar, direct na onze expositie, kiezen wĳ een nieuw thema voor de volgende expositie.
Zodoende kunnen we het hele jaar hieraan werken. Voorbeelden van thema's die wĳ
voorgaande jaren hebben gebruikt zĳn b.v. emotie, platteland, verrassende eenvoud,
schaduw, experiment in de fotografie, architectuur etc.

FOTOBOND
De Fotobond (Nederlands Centrum Vrĳetĳdsfotografie) is een overkoepelend orgaan van
fotoclubs in Nederland. Het is een organisatie, zonder winstoogmerk, die diensten en
producten aan haar leden aanbiedt.
De fotobond is onderverdeeld in afdelingen. Fotoclub Veghel (FcV) valt onder Brabant Oost,
het nummer van FcV is 1601.

Soms lĳkt het onderwerp erg eenvoudig. Het is nu juist precies de bedoeling, en tevens een
uitdaging, om een verrassende foto te maken, die toch bĳ het thema past.

De coordinatie en organisatie van het thema wordt verzorgd door 2 leden van onze club op
vrĳwillige basis. Zĳ bepalen of de foto's binnen het onderwerp vallen. Ook bepalen zĳ de
presentatie en de maat van de foto's. De foto's kunnen uiteindelĳk gewoon op onze expo
borden getoond worden, maar mogen natuurlĳk ook op een veel creatievere manier
gebracht worden.
Speciale “thema” avonden worden in het jaarprogramma ingevuld.

Bĳ FcV is ieder lid automatisch lid van de Fotobond. De contributie hiervoor is in onze eigen
jaarlĳkse club contributie (á €70,00) inbegrepen.
Let dus goed op: mocht je bĳ FcV willen stoppen, geef dit op tĳd door, anders betaal je
alsnog de contributie van de Fotobond! Zeg uiterlĳk december op, daar de contributie van de
fotobond loopt van januari t/m december.

Wat doet de fotobond?
De fotobond is er voor iedereen die fotografeert.
Door lid te zĳn van de Fotobond zĳn alle verzekeringen op ons van toepassing die
noodzakelĳk zĳn om bestuursleden te vrĳwaren van (persoonlĳke) aansprakelĳkheid en/of
niet voorziene zaken bĳ het besturen, organiseren en verdere activiteiten van de eigen
organisatie (fotoclub, afdeling enz.).

Meedoen is niet verplicht, maar wordt wel erg op prĳs gesteld!
Zodra je lid bent geworden van de fotobond, ontvang je 4x per jaar het blad “In Beeld”.

Activiteiten van de afdeling Brabant Oost
Er worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd door de Fotobond, zoals onder andere
wedstrĳden, mentoraatsgroepen, fotobespreekcursussen, lezingen en fotobesprekingen. Om
enkele wedstrĳden te noemen; foto individueel, foto online, foto nationaal en de
bondsfotowedstrĳd (BFW).
De laatste is een clubwedstrĳd waar ook FcV jaarlĳks aan meedoet. Hiervoor sturen we 1x
per jaar de 10 allerbeste foto's in, in de hoop goed beoordeeld te worden. Door het jaar heen
kĳken wĳ gezamenlĳk welke foto's hiervoor geschikt zouden kunnen zĳn.
Op websites van de afdeling BrabantOost en van de Fotobond staat aangegeven waar in de
buurt exposities zĳn. Ook vind je daar ook uitslagen van wedstrĳden, activiteiten en ander
nieuws.
Via de afdeling Brabant Oost kun je je ook op een nieuwsbrief abonneren.
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E-mail afdeling:

oostbrabant@live.nl

Website afdeling:

http://www.fotobond-brabantoost.nl

Website Fotobond:

http://www.fotobond.nl
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