
JAARVERSLAG 2014  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma

miv januari
MooiBernheze 
krant

voortzetting van in januari 2013 gestarte presentatie 
door elk lid van zichzelf en een aantal eigen foto's 
volgens een afgesproken format in de 
MooiBernheze krant 

miv januari 
voortzetting van de in september 2013 gestarte 2e 
serie kettingfoto's

7 jan-25 febr foto-expo
foto-expo door 4 leden: Ineke Ketelaars, Henk van 
Ballegooij, Tom Denteneer en Wil van Oorsouw

di 14 jan clubavond - algemene ledenvergadering

31 leden
- foto-opdracht keuze uit meerdere opdrachten (2e 
keer) in 4 groepen besproken 

(2013: 27)

di 28 jan fotocafé
- workshop lightroom door Henk van Ballegooij met 
20 deelnemers

30 leden - informele contacten met 10 deelnemers
(2013: 36)

di 18 feb clubavond - fotobespreking opdracht 'tijd'

40 leden
- interessante presentatie voor Marc Bolsius, o.a. 
fotograaf Brabants Dagblad 

(2013: 40)

di 11 maart clubavond

- presentatie mooie serie van 49 kettingfoto's met 
motivering onder geslaagde regie van Marcel van 
der Steen

35 leden - opdracht 'mysterieus' besproken
(2013: 32)

di 1 april clubavond presentatie en bespreking 37 foto's melkstal
38 leden
(2013: 32)

di 15 april workshop
workshop fototechniek door Til Sanders: combinatie 
van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde

11 leden

do 24 april workshop

workshop fotograferen met klein licht; fotografen om 
de beurt zelf fotomodel; workshop gefilmd voor 
HaDeefilm 24/24

21 leden

zo 11 mei foto-expo jaarlijkse foto-expositie, helaas met regenweer

10 - 17 uur
- 33 foto's rode draad melkstal, vaak met fraaie 
ensceneringen (2013: 36)
- 49 kettingfoto's op foambord met motivering; veel 
aandacht en waardering



- 34 mini-exposities; veel creativiteit, ook bij 
beschermingsmaatregelen tegen de overvloedige 
regen (2013: 33)
- fotopuzzeltocht met portretfoto als beloning
370 bezoekers incl. 40 leden (2013: 600)
- € 157,75 opbrengst vrijwillige entrees

di 27 mei clubavond
- fotobespreking op groot scherm van opdracht 
'gevangenschap-bevrijding-vrijheid' 

 32 leden - rode draad 2014/2015 gepresenteerd: 
(2013:30)

di 24 juni clubavond
- fotobespreking van opdracht 'gevangenschap-
bevrijding-vrijheid' 

22 leden - zomeropdracht thema 'zon'
(2013: 30)

di 26 aug clubavond - fotobespreking zomeropdracht 'zon'
34 leden - start nieuwe kettingfoto
(2013: 40)

di 9 sept workshop
workshop strobist portretfotografie door Martin 
Hogeboom

40 leden

13 t/m 21sep Foto-expo

Foto-expositie met 86 foto's van 25 leden op groot 
doek  t.g.v. 70 jaar Bevrijding Heeswijk-Dinther-
Loosbroek 

26 leden bij 
opening Thema: 'gevangenschap - bevrijding - vrijheid

di 23 sept extra clubavond vrij werk besproken + opdracht 'drie in de natuur'
30 leden

di 7 okt clubavond - enkele foto's opdracht 'karakterportret' besproken
 leden - interessante presentatie door fotografe Eva Roefs
28 leden - briefjes surprisefoto getrokken
(2013: 28)

di 21 okt extra clubavond vrij werk besproken
12 leden

za 1 nov excursie

dagje weg met Henk Lunenburg: opdrachten:          - 
architectuurfoto: detail van een gebouw waar de 
meesten aan voorbij lopen, bij voorkeur vanuit een 
bijzonder standpunt;  - portretfoto: foto van iemand 
die met plezier aan het werk is en in de camera kijkt  

25 leden

di 4 nov clubavond
fotobespreking door Jan Lubbers van de opdrachten 
excursie 1 nov. architectuurfoto en portretfoto



 30 leden
(2013: 24)

di 25 nov clubavond

fotobespreking van 21 surprisefoto's; veel variatie, 
meestal veel werk van gemaakt en veel sterke en 
verrassende foto's 

25 leden
(2013: 31)

di 16 dec clubavond

28 foto's 1e keus vrij werk en karakterportret op 
groot scherm uitgebreid besproken; veel sterke 
foto's

35 leden nieuwe website gepresenteerd door Peter de Jong
(2013: 24)
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Cunera/De Bongerd

De Wis
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Fotostudio It's Cover en 
naastgelegen kerkhof

Kersouwe
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Den Bosch
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