
JAARVERSLAG  2012  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

3 jan-26 nov foto-expo
foto-expositie FC van 20 foto's vrij werk van 5 
exposanten De Wis

dinsdag clubavond

- algemene ledenvergadering: René Kuijs stopt 
als voorzitter; Wim Roefs nieuwe voorzitter; 
Mirelle van Soest nieuw bestuurslid De Wis

17-jan
40 leden               
(in 2011:30 leden)

- presentatie Alice in wonderland' (foto-opdracht 
als onderdeel Kersouwe-expositie) door Erwin en 
Annet van de Kersouwe

di 14 febr. clubavond

fotobespreking opdracht valentijnfoto (geheime) 
liefde; bespreking in groepen met veel inbreng 
van de leden De Wis

42 leden (40 leden)

di 6 mrt. workshop workshop lightroom door Henk van Ballegooij De Wis
12 leden (16 leden)

di 13 mrt workshop workshop licht door Wim Roefs
Fotostudio Wim 
Roefs

14 leden (15 leden)

zaterdag workshop fotograferen in oude CHV-koekfabriek in Veghel; Koekbouw
26 fotografen met 20 modellen (in 2011:19 + 19)

dinsdag extra bespreking foto-expo Kersouwe: De Wis
3-apr clubavond presentatie en bespreking foto's rode draad

37 leden (35 leden)

dinsdag clubavond
fotobespreking opdrachten Alice, zwart en 
lichtbron in beeld De Wis

17-apr 29 leden 35 leden)

zondag foto-expo jaarlijkse foto-expositie, bijzonder geslaagd Kersouwe
13-mei 675 bezoekers - 42 foto's rode draad fles (in 2011: 35)

- circa 30 foto's Alice
- 38 (in 2011: 30) exposanten mini-expositie met 
heel veel foto's

dinsdag clubavond
- fotobespreking opdrachten scherptediepte en 
wit De Wis

29-mei 30 leden (30 leden)
- presentatie rode draad 2012/2013: 
juwelenboompje
- presentatie door natuurfotografe Yvonne van 
der Mey 

dinsdag clubavond
- fotobespreking opdracht Yvonne van der Mey 
'van niets iets maken' + vrij werk De Wis

26-jun 30 leden (26 leden) - zomeropdracht '
- Marijke van Oorschot stopt als secretaris; Eefje 
Voets nieuwe secretaris



dinsdag clubavond
fotobespreking zomeropdracht 'zomers tweeluik 
stilte-rust en drukte-hektiek' + vrij werk De Wis

21-aug 32 leden 30 leden)

zaterdag workshop workshop in beeldentuin Interart met 2 modellen; Interart
22-sep-12 25 leden mooi weer en iedereen enthousiast

(in 2011:                  
23 deelnemers 
busexcursie)

dinsdag clubavond - fotobespreking opdracht   'schaduw' De Wis

9-okt 35 leden (33 leden)
- briefjes surprisefoto getrokken met vermelding 
wie is je favoriete fotograaf en waarom?
- opdracht om een foto te maken bij een gedicht 
uit een gedichtenbundel die de BKK gaat 
uitgeven samen met onze foto's

zaterdag workshop fotograferen in oude CHV-koekfabriek in Veghel Koekbouw
27-okt 23 fotografen met 14 modellen

m.i.v. 26 nov foto-expo
foto-expositie FC van 22 foto's vrij werk van 5 
exposanten De Wis

dinsdag clubavond fotobespreking surprise opdracht De Wis

27-nov 38 (35) leden
33 (35) surprisefoto's in de stijl van de favoriete 
fotograaf: creatief en inspirerend

dinsdag extra clubavond

fotobespreking van 46 gedichtenfoto's op groot 
scherm; veel sterke foto's en een aantal 
verbeteringssuggesties De Wis
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