
JAARVERSLAG 2016  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

miv jan.
voortzetting van de in september 2015 gestarte 4e serie 
kettingfoto's

19-jan clubavond - algemene ledenvergadering De Wis
43 leden 
(2015: 30) - 27 foto's winteropdracht 'song Wit Licht' besproken

2-feb clubavond
19 foto's besproken opdracht 'dierbaar voorwerp met een 
persoon' De Wis

31 leden 
(2015: 34)

Peter heeft allerlei vragen beantwoord over onze nieuwe 
website

11 febr tfoto-expositie foto-expositie van 20 foto's van 7 leden van FC-Bernheze Laverhof

16-feb fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis
20 leden 
(2015: 22)

1-mrt clubavond 30 foto's besproken opdracht 'bewegingen bevriezen' De Wis

37 leden

15-mrt clubavond presentatie 52 kettingfoto's met motivering De Wis
38 leden 
(2015: 40)

maart workshop lichtles door Wim voor nieuwe leden studio Roefs
7 deelnemers 
(2015: 8)

29-mrt clubavond presentatie en bespreking 30 foto's rode draad De Wis
31 leden 
(2015: 31)

12-apr clubavond
presentatie en bespreking 19 koppelfoto's en 
gedichten/korte verhalen De Wis

38 leden

26-apr clubavond
49 foto's foto-opdrachten 'ambacht', 'zelfportret' en 
'lijnenspel' besproken De Wis

27 leden 
(2015: 25)

8-mei foto-expo jaarlijkse foto-expositie met prachtig weer Kersouwe

- opening door burgemeester Marieke Moorman
- 34 foto's rode draad 'stoel' (2015: 39)

- 36 foto's in boekje (2015: 41)



- 52 kettingfoto's (2015: 52)

- 31 mini-exposities vrij werk (2015: 36)

- 19 koppelfoto's met gedicht of kort verhaal

- 485 bezoekers (2015: 480)

10-mei workshop workshop Lightroom door Henk van Ballegooij De Wis

12 deelnemers

24-mei clubavond - 28 foto's opdracht 'glas' besproken De Wis

36 leden 
p j

en gestart

(2015: 25) - opdracht kettingfoto's 2016/2017 verstrekt en gestart

7-jun workshop beklimming St. Jan 'een wonderlijke klim' St. Jan

22 leden

14-jun clubavond van 20 aanwezigen 1 foto vrij werk op groot scherm 
b k

De Wis

27 leden 

(2015: 20)

28-jun clubavond 24 foto's van de opdracht 'foto van 10 vorkjes' besproken De Wis
24 leden 
(2015: 20)

8-jul BBQ
BBQ bij Wim Roefs ter gelegenheid van 10-jarig bestaan 
d.d. 1-1-2016 Huize Roefs

41 leden

12-jul clubavond - 30 foto's foto-opdracht 'rood' besproken De Wis
37 leden 
(2015: 25) - zomeropdracht: 'rust' verstrekt

- presentatie door Eva Roefs over haar werk als fotografe 
en beeldredacteur bij Volkskrant magazine

6-sep clubavond 29 foto's zomeropdracht 'rust' besproken De Wis

34 leden 

(2015: 33)

18-sep excursie excursie naar Fantastival in Oss

10 deelnemers

4-okt clubavond - boeiende presentatie door Pim Ras De Wis

45 leden 
(2015: 27)

‐ korte bespreking door Pim Ras van enkele van de 36 

foto's opdracht 'sport en emotie'

5 introducees - briefjes surprisefoto getrokken

18-okt fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis
18 leden 
(2015: 18)



1-nov clubavond 17 foto's 'sportportret' in een nieuwe opzet besproken De Wis

26 leden

(2015: 27)

29-nov clubavond

31 surprisefoto's met  het thema 'ik wil boven mijn bank…..'

De Wis

34 leden

(2015: 22)

13-dec clubavond 34 foto's vrij werk op groot scherm De Wis

35 leden

(2015: 28)


