
JAARVERSLAG 2013  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma

dinsdag clubavond - algemene ledenvergadering
15-jan 27 leden - foto-opdracht 'fiets' in 4 groepen besproken 

- foto's vrij werk getoond

miv januari
MooiBernheze 
krant

presentatie door elk lid van zichzelf en een aantal 
eigen foto's volgens een afgesproken format in de 
MooiBernheze krant 

miv januari kettingfoto

De kettingfoto is gestart met een foto van Wim, die 
zijn foto heeft gemaild naar nr.1 op de ledenlijst. 
Elke nieuwe foto volgt de alfabetische volgorde van 
de ledenlijst. De bedoeling is dat je een foto maakt 
als reactie op de ontvangen foto en deze binnen 3 
dagen doorstuurt naar de volgende op de lijst.

di 29-1-2013fotocafé

Druk bezocht, veel onderlinge uitwisseling; foto-
opdracht boer of boerin; Sanne kwam met haar 
zoontje van 3 weken en trakteerde beschuit met 
muisjes

36 leden

di 19 feb clubavond

boeiende presentatie door documentair fotograaf 
Henk Wildschut; ook beoordeling door onze leden 
van zijn foto's over voeding

40 leden

di 5-3-2012 fotocafé o.a. foto's 'vergane glorie' besproken
32 leden

14-mrt Rob van der Kuijl overleden na een kort ziekbed
10 leden aanwezig bij zijn uitvaart

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

32 leden

8 april tot 
11 juni foto-expo foto-expo van 25 foto's

9 april workshop workshop strobistfotografie door Moor Fotografie
25 leden interessante workshop met veel zelfwerkzaamheid

dinsdag clubavond fotobespreking opdracht zelfportret
23-apr 26 leden

di 7 mei workshop workshop licht door Wim Roefs voor nieuwe leden
9 leden fotomodel Eva Roefs; bijzonder leerzaam

zaterdag opbouwen opbouwen foto-expositie
11-mei expo



14.30 - 17 u

zondag foto-expo jaarlijkse foto-expositie
12-mei - 36 foto's rode draad juwelenboom

10 - 17 uur - 45 foto's met gedicht op foambord
- 30 mini-exposities
- fotopuzzeltocht met portretfoto als beloning
600 bezoekers

dinsdag clubavond - fotobespreking vrij werk op groot scherm

28-mei 30 leden
- rode draad 2013/2014 gepresenteerd: oude 
melkstal

dinsdag clubavond
- fotobespreking opdracht foto geïnspireerd door 
songtekst + kettingfoto's

25-jun - zomeropdracht: beweging 

dinsdag clubavond - fotobespreking zomeropdracht 'beweging'
20-aug 40 leden - start nieuwe kettingfoto

zondag workshop workshop macrofotografie en portretfotografie
25-aug 4 deelnemers door Michel Oomen en Mat Raeymaeckers

1-sep nieuwe serie kettingfoto's gestart

dinsdag fotocafé
- bespreking 3 discussiepunten aan de hand van de 
opdracht 'heilige huisjes':

17-sep 33 leden 1. zonder mooi licht is een foto bijna nooit krachtig

2. het manipuleren van foto's, dus de werkelijkheid 
veranderen, is soms wel, maar vaak not done
3. wat maakt een foto
- workshop model (Elke) fotograferen o.l.v. Michel 
Oomen en Mat Raeymaeckers

zaterdag excursie  naar Amsterdam
21-sep-12 - meet & greet met Marieken van der Velden

- opdracht van Marieke: maak fotoserie 'ruimte'

dinsdag clubavond
- fotobespreking opdracht 'serie maken' door 
fotografiedocent Jan Kok 

1-okt 38 leden - briefjes surprisefoto getrokken

dinsdag fotocafé foto's van bijna iedereen uitgebreid besproken
15-okt 13 leden

dinsdag clubavond

fotobespreking opdracht 'keuze uit meerdere 
opdrachten met de bedoeling om dezelfde opdracht 
nog eens te maken'

5-nov 22 leden

dinsdag clubavond
fotobespreking van 33 surprisefoto's in de stijl van 
de fotograaf, die jou inspireert; veel bijzondere foto's

26-nov 31 Leden



3-dec

opdracht verstrekt aan de leden om in totaal 11 
foto's te maken bij gedichtenbundel van de 11 
basisscholen in Bernheze; elk gedicht naar 5 
fotografen gemaild

dinsdag extra clubavond

fotobespreking (samen met Dian Langenhuijzen en 
Jannemeis Snels van CUBE) van 40 foto's 
kindergedichtenbundel op groot scherm; 11 mooie 
foto's gekozen

17-dec 24 Leden

59



locatie

De Wis

De Wis

De Wis

De Wis

De Wis

Laverhof (voorheen 
BerneZorg)

De Wis

De Wis

studio Wim Roefs

Kersouwe



Kersouwe

De Wis

De Wis

De Wis

Dier en Tuin weide

De Wis

Pllek
Amsterdam

De Wis

De Wis

de Wis

De Wis



De Wis


