Beste Clubleden,
Na afloop van de algemene ledenvergadering van 24 februari j.l. lagen er in ons zaaltje, bij de
overheerlijke bitterballen, ook een aantal gele A 4 tjes. Wim had tijdens de vergadering een oproep
gedaan om zich op te geven voor het mee helpen ‘organiseren en vormgeven van verschillende
activiteiten’, die wij als bestuur en jullie als leden belangrijk vinden! De Fotoclub is een vereniging
voor leden, maar kan alleen functioneren door actieve (bestuurs) leden.
Er zijn veel initiatieven en ideeën geopperd om de club levendig te houden maar elke idee brengt
inspanning en werk met zich mee, vandaar onze vraag naar jullie inzet en betrokkenheid .
De oproep van de voorzitter heeft geresulteerd in de activering van slechts 8 leden.
Het overzicht van de gele A 4 viertjes:
Kleinschalige/eenmalige activiteiten:

Peter Venema

Inrichten exposities:

Bea van Beckhoven (op de traverse)

Mentorschap:

Jan Visser, Tinus Pulles en Ton Bergmans

Wie wil expert zijn op technische ontwikkelingen?
Voorstel van Jan Kortekaas:
Avond te vullen met verschillende onderwerpen door de leden zelf: soort markt
Hoe bereiken we de jongeren?

Een tip was: Informatie halen bij andere fotoclubs

PR Activiteiten:

Geen aanmeldingen

Lustrum 2021

Geen aanmeldingen

Suggestie werkgroep: Naaktfotografie
Lex Wertheim en Rob Holstvoogd
Mocht je daar belangstelling voor hebben, neem dan contact op met Lex en/of Rob.
Projectgroep
Mocht je daar belangstelling voor hebben, neem dan contact op met Nathalie van der Poel
__________________________________

We realiseren ons dat het aantal aanwezigen op deze vergadering, misschien vanwege het barre
weer, carnaval en/of vakanties, laag was. Vandaar dat we dit resultaat en de vraag om iets te doen
voor jouw fotoclub opnieuw onder de aandacht willen brengen.
Krijg je zin en energie om je alsnog aan te melden, doe het !
Mocht je vragen hebben, bel ons.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Boukje Reuzel

