Clubinfo voor leden
Clubavonden:

















De clubavonden vinden plaats in dorpscentrum “De Willisstee” aan de P. Joostenlaan 24 te
Wilnis.
In principe worden deze avonden eens in de drie weken op de maandagavonden gehouden.
Zij worden gehouden van 19.45 uur (zaal open om 19.30 uur) tot ± 22.30 uur.
In de pauze kan men een drankje drinken in de zaal. Deze worden geserveerd rond 20.45 uur.
Deze bestelt u voor aanvang van de avond aan de bar en zijn/haar op eigen kosten.
Elk lid mag op de vastgestelde clubavond “thema-avond” één foto inleveren van het thema.
De grootte van de foto is 20 x 30 cm in een passe-partout van 40 x 50 cm. Afwijkende maten
van de foto mag, mits dit in verhouding staat met de opgegeven maten. Passe-partout moet wel
40 x 50 zijn i.v.m. de lijsten.
Aan de achterkant van de passe-partout dient men te zetten: Naam, brandpuntafstand, ISO
waarden, diafragma en sluitertijd.
De agenda van de clubavond wordt ca. 1 week van tevoren via de mail verzonden.
Voor elke thema-avond worden de themafoto’s digitaal aangeleverd bij
redactie@fotoworkshopdrv.nl. Deze digitale versie wordt op de thema-avond gebruikt voor
klassikale bespreking van de themafoto.
De digitale foto’s worden ook gebruikt voor het plaatsen op de Website.
Het aan te leveren bestand dient over de lange zijde minimaal 1024 pixels te zijn.
Onderwerpen om te fotograferen worden eenmaal per jaar door leden aangedragen. Uit de
aangedragen onderwerpen wordt door het bestuur de onderwerpen vastgesteld als thema voor
de clubavonden. Deze selectie wordt voor het einde van het verenigingsjaar voor het komend
seizoen bekend gemaakt.
De foto’s van de leden worden om de zes weken geëxposeerd.
Deze foto-exposities vinden plaats in de Huisartsenpraktijk Croonstadtlaan 1c, Mijdrecht en gaan
daarna door naar Bibliotheek - Mijdrecht en (indien mogelijk) naar het Piet Mondriaan gebouw te
Abcoude en/of De Boei - Vinkeveen.
Leden kunnen ook persoonlijk exposeren in het HMC, Hofland 48-52. Mijdrecht of in de
Willisstee, contactpersoon: Roswitha van Vliet (roswitha@fotoworkshopdrv.nl). Het ophangen en
toelichting op de fotografie dient door de exposant te worden uitgevoerd in overleg met de
vorige exposant.

Clubfotograaf van het jaar:




De ingebrachte foto’s worden in clubverband besproken. Voor de bespreking worden de foto’s
door de leden door middel van een beoordeling 1, 2 of 3 punten als beste foto van de avond
beoordeeld, waarbij 3 punten als de hoogste beoordeling geldt. Optelling van alle punten per foto
en dus de waardering voor de fotograaf maakt dit de fotograaf van de avond.
Nadat alle thema-avonden zijn geweest worden alle punten van alle avonden bij elkaar opgeteld.
De fotograaf met de meeste punten wordt fotograaf van het jaar.

info@fotoworkshopdrv.nl

www.fotoworkshopdrv.nl

De meest interessante foto van het jaar:



Gedurende het gehele seizoen kunnen de clubleden werken aan een miniserie van 3 foto’s. De
opdracht heeft geen vastgesteld onderwerp, het doel is om een zo interessant mogelijke foto te
maken en middels de miniserie een consistente uitwerking van het achterliggende idee te tonen.
Aan het einde van het seizoen is hier een volle clubavond aan gewijd en worden de inzendingen
beoordeeld door een externe jury. Deze jury bepaalt “de Meest Interessante Foto van het jaar”.

Website:





Themafoto’s die niet zijn ingeleverd voor de clubavond kunnen alsnog (zo snel mogelijk na de
clubavond) ingeleverd worden bij redactie@fotoworkshopdrv.nl ter plaatsing op de website.
Deze foto’s doen NIET mee met de verkiezing van fotograaf van de avond.
Het aan te leveren bestand dient minimaal 1024 pixels over de lange zijde te zijn.
Elk lid heeft de gelegenheid om een eigen homepage te vullen op de website. Maximaal 25
foto’s per persoon, deze kun je na inloggen met je password op je eigen fotogalerij plaatsen.

Fotosafari:




Het is de bedoeling dat we een paar keer per jaar met de leden uitstapjes maken, de
zogenaamde fotosafari’s.
De leden nemen zelf het initiatief hierin.
De presentatie van de fotosafari’s wordt in het jaarprogramma opgenomen.

Uitleen via de club aan de leden:




Passe-partout snijder: beheerder – het bestuur.
Scanner Canon 9950F dia/negatief: beheerder - Atie Westerdijk.
Fotoflitslampen set: beheerder – het bestuur.

Passe-partouts:




Via de vereniging is het mogelijk passe-partouts aan te schaffen.
De kosten van één passe-partout bedragen € 2,-. De afname dient in het schrift in de kast
bijgeschreven te worden en te worden afgerekend via de bank aan de penningmeester.
De aanschaf gaat in een veelvoud van 5 stuks.

Portretfotografie:




Regelmatig worden er workshops portretfotografie gehouden. Leden kunnen hiervoor zelf een
model meenemen. Het aantal leden die hier aan kunnen deelnemen is, in verband met de ruimte
en de instructies, beperkt. De club is alleen verantwoordelijk voor het verzorgen van de zaal. Alle
kosten moeten door de deelnemende leden zelf worden opgebracht.
Alle modellen en de fotografen dienen een modellencontract te ondertekenen om het copyright
van de fotograaf, maar ook van het model te beschermen. Deze ondertekende contracten
moeten worden ingeleverd bij Karim Kat. De contracten worden door de vereniging bewaart.

Financiën e.d.:







Contributie bedraagt € 45,- per jaar. Deze dient aan het begin van het seizoen (zo snel mogelijk
na goedkeuring van de contributie op de ALV) betaald te zijn. De penningmeester stuurt
hiervoor via de mail een “factuur”.
Eenmalig (aan het begin van het clublidmaatschap) is € 20,- verschuldigd voor bijdrage in
aankoop van clublijsten ten behoeve van de exposities.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Clubactiviteiten beginnen in september en
eindigen in principe half juni.
Opzeggen van het lidmaatschap dient 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar bij de
secretaresse Roswitha van Vliet (roswitha@fotoworkshopdrv.nl) te zijn ingediend (voor 1 juli).
Bankrekening: Rabobank 1352.74.389 t.n.v. Fotoworkshop De Ronde Venen.
Elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering wordt de begroting vastgesteld. Over de controle
van de financiën van het afgelopen seizoen wordt verslag gedaan door twee van de leden, de
kascontrolecommissie.

Bestuur:






Fotoworkshop De Ronde Venen is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur.
5 à 6 Keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om allerlei zaken over de Fotoworkshop te
behandelen.
Als er een vacature is in het bestuur, kunnen leden zich kiesbaar stellen om in het bestuur te
komen. Hierover wordt in de ALV door de leden gestemd.
Elk jaar vindt aan het begin van het seizoen de Algemene Leden Vergadering plaats. Hier
kunnen de huidige bestuursleden zich herkiesbaar stellen.
Statuten en notulen van de ALV zijn terug te vinden op de website.

Flickr:






Op de website van Flickr hebben wij onze eigen besloten "Group” aangemaakt onder de naam
van de Fotoworkshop.
Leden kunnen vrijblijvend lid worden van deze groep, beheerder is Karim Kat.
Binnen deze groep is het mogelijk om je eigen foto's te publiceren waarna ieder ander lid de
mogelijkheid heeft om een opmerking bij je foto te plaatsen.
Om de foto's te kunnen publiceren moet je een (gratis) Flickr-account aanmaken op
www.flickr.com. Er is een handleiding beschikbaar.
Je kunt voor vragen per email contact opnemen met Karim Kat (karim@fotoworkshopdrv.nl).

