
JAARVERSLAG 2015  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

miv januari 
voortzetting van de in september 2014 
gestarte 3e serie kettingfoto's

di 20 jan clubavond - algemene ledenvergadering De Wis

30 leden - foto's winteropdracht 'oud-nieuw' besproken

(2014: 31)

di 3 febr fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis

22 leden
Peter heeft allerlei vragen beantwoord over 
onze nieuwe website

(2014: 30)

di 24 feb clubavond boeiende workshop door Peer Dobbelsteen De Wis

34 leden

(2014: 40)

di 10 maart clubavond - presentatie 52 kettingfoto's met motivering De Wis

40 leden - foto's opdracht 'ritme' besproken

(2014: 35)

di 17 maart workshop lichtles door Wim voor nieuwe leden studio Roefs

8 leden

di 31 maart clubavond presentatie en bespreking foto's rode draad De Wis

31 leden

(2014: 38)

di 14 april

20 leden (+ 16 

modellen)

gefotografeerd in Uitgaanscentrum 

Lunenburg Lunenburg

di 28 april clubavond foto-opdracht groothoekfoto besproken De Wis

25 leden

zo 10 mei foto-expo jaarlijkse foto-expositie met prachtig weer Kersouwe

- opening door weth. Peter van Boekel 
- 39 foto's rode draad 'stoel' (2014: 33);     41 
foto's in boekje

- 52 kettingfoto's (2014: 49)

- 36 mini-exposities vrij werk (2014: 34)

- 480 bezoekers (2014: 370)

22/24 mei foto-expo
26 leden hebben één of meer foto's 
geëxposeerd met het thema 'stilte' Kerk Loosbroek



di 26 mei clubavond

- foto's vrij werk besproken en gekoppeld 
met de opdracht dat de makers van de twee 
'gekoppelde' foto's in samenwerking tot een 
nieuwe foto komen die een connectie heeft 
met beide beginfoto's De Wis

25 leden - opdracht rode draad 2015/2016 'spiegel'

2014: 32)

di 16 juni clubavond
fotobespreking op groot scherm van de 
resultaten van de gekoppelde foto-opdracht De Wis

20 leden

(2014: 22)

di 30 juni fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis

20 leden

di 14 juli clubavond - bespreken foto-opdracht De Wis

25 leden
- zomeropdracht: 'blij' en 'de mens in 
perspectief'

za 5 sept workshop workshop nachtfotografie Kasteel Heeswijk

13 leden

di 8 sept clubavond
- zomeropdracht: 'blij' en 'de mens in 
perspectief' besproken De Wis

33 leden - vierde serie kettingfoto's gestart

(2014: 40)

za 19 sept excursie dagje weg met Henk of andere foto-excursie

vervallen wegens te weinig aanmeldingen

di 6 okt clubavond - foto-opdracht 'dagsculpturen' besproken De Wis

27 leden - briefjes surprisefoto getrokken

(2014: 26)

di 20 okt fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis

18 leden

(2014: 12)

di 3 nov clubavond ‐ boeiende presentatie conceptuele  De Wis

38 leden fotografie door enthousiaste Pepeyn 

(2014: 30) Langedijk
- foto-opdracht conceptuele foto beperkt 
besproken

di 24 nov clubavond

21 surprisefoto's gepresenteerd en 
besproken; veel bijzondere foto's, prachtige 
verhalen, verrassende ontmoetingen, echte 
surprises; een heel mooie clubavond De Wis

22 leden



(2014: 25

di 1 dec clubavond
boeiende en inspirerende presentatie + 
workshop portretfotograaf Alex Vreeman De Wis

37 leden en 26 introducés

di 15 dec clubavond van iedereen 1 foto vrij werk op groot De Wis

28 leden scherm gepresenteerd en besproken; veel

(2014: 35) sterke en verrassende foto's


