
JAARVERSLAG 2011  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

dinsdag clubavond - fotobespreking 'opruiming 2010' De Wis
18-jan 30 leden - algemene ledenvergadering

- in voorjaar blok landschapsfotografie
- in najaar blok persfotografie

zaterdag workshop fotograferen in mijngebouw Waterschei Waterschei,
22-jan 15 fotografen met 13 modellen Genk, België

maandag workshop
workshop licht voor 15 leden die nog nooit in 
studio Roefs zijn geweest studio Roefs

21-feb
20.00 uur

dinsdag clubavond
boeiende presentatie door fotograaf Jurjen 
Drenth met nadruk op landschapsfoto's De Wis

22-feb 40 leden + 3 introducees HaDeejer

4-mrt

Noor Dohmen-Loeffen overleden op haar 66e 
verjaardag; we hebben afscheid van haar 
genomen en op 10 maart haar uitvaart 
bijgewoond

15 maart - foto-expo foto-expositie FC thema: architectuur Rotterdam  BerneZorg
3-mei 5 exposanten met in totaal 25 foto's

di 15 mrt workshop workshop lightroom door Henk v. Ballegooij De Wis
voor 16 leden

zaterdag workshop fotograferen in oude CHV-koekfabriek in Veghel

oude 
koekfabriek 
Veghel

19 mrt v.m. 19 fotografen met 19 modellen

dinsdag extra bespreking foto-expo Kersouwe: De Wis
29-mrt clubavond - foto's model Marijke

35 leden - presentatie (o.a. fotoboekje Marijke)

dinsdag clubavond fotobespreking opdrachten landschap en religie De Wis
12-apr 35 leden

dinsdag workshop workshop techniek door René Kuijs voor 20 ledenccServaes
19-apr

zondag foto-expo jaarlijkse foto-expositie Kersouwe
8-mei 525 bezoekers 35 exposanten rode draadfoto's Marijke

30 exposanten mini-exposities
55 fotoboekjes verkocht

dinsdag extra
fotobespreking o.l.v. Toon Bekkers van bijna 60 
foto's vrij werk op groot scherm De Wis



10-mei clubavond 26 leden

dinsdag clubavond - fotobespreking opdracht dierbare persoon De Wis
31-mei - rode draad 2011/2012

20.00 uur 30 leden

dinsdag clubavond - fotobespreking opdracht licht De Wis
5-jul - zomeropdracht blok persfotografie

26 leden

dinsdag clubavond fotobespreking zomeropdracht 'vang de zomer' De Wis
30-aug 30 leden

dinsdag extra clubavond boeiende presentatie door Carli Hermes De Wis
13-sep samen met BKK circa 75 aanwezigen

zaterdag vertrek 9.00 uur busexcursie (pers)fotografie Brussel Brussel
1-okt 23 deelnemers (van wie 16 leden)

dinsdag clubavond - fotobespreking opdracht  persofotografie De Wis

18-okt 33 deelnemers

- boeiende en zeer leerzame presentatie door 
fotograaf Joost van den Broek van 
persfotografie, portretfotografie en documentaire 
fotografie
- briefjes surprisefoto getrokken

8 nov. tot 2 
januari foto-expo 7 fotografen met in totaal 24 foto's vrij werk BerneZorg

dinsdag clubavond 35 surprisefoto's gepresenteerd en besproken; De Wis
29-nov 35 deelnemers veel verrassende foto's

dinsdag extra clubavond fotobespreking van (psychologische) portretfoto's De Wis
13-dec 27 deelnemers van 21 leden op groot scherm (opdracht Joost

van den Broek); veel sterke foto's


