
JAARVERSLAG 2018  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

16-jan clubavond - algemene ledenvergadering De Wis

38 leden - bespreking 26 foto's opdracht 'mijn wintergevoel'

(2017: 39)

6-feb clubavond presentatie en bespreking van 59 kettingfoto's De Wis

40 leden

(2017: 46)

27-feb fotocafé workshop modelfotografie met 3 modellen in De Wis

30 leden 3 scenes, georganiseerd door Peter de Jong, Michel

(2017: 32) Oomen en Mat Raeymaeckers

20-mrt clubavond - presentatie documentair fotograaf  Linsey Kuijpers De Wis

40 leden 

(2017: 42)

- korte bespreking van enkele van de 30 foto's sociaal 

portret

27-mrt workshop lichtles door Wim voor 4 nieuwe leden studio Roefs

4 leden

(2017: 8)

10-apr clubavond - 34 foto's rode draad 'wit ratje' besproken De Wis

- 28 foto's 'ode aan de moeder' besproken

40 leden - opdracht rode draad 2018/2019 'babypop'  

(2017:  39) gepresenteerd incl. de indeling van alle leden in een

rondreisschema

1-mei clubavond bespreking 33 foto's cd-hoes De Wis

35 leden

6-mei 18 leden

rondleiding door Leon van der Spank in gevangenis 

Grave gevangenis Grave

13-mei foto-expo jaarlijkse foto-expositie met druilerig weer Kersouwe

- opening door Clemens Geenen

- 39 foto's 'wit ratje' (2017: 42)

- 45 foto's 'wit ratje' in fotoboekje (2017: 49)

- 60 kettingfoto's (2017: 54)

- 31 foto's 'Ode aan Moeder' (2017: 28 boekomslag)

- 42 cd-hoesjes

- 32 mini-exposities vrij werk (2017: 31)

- 300 bezoekers (2017: 465)

22-mei clubavond - opdracht kettingfoto's 2018/2019 De Wis



29 leden - foto-opdracht in koppels van 2: maak van elkaar 

(2017: 23) een portretfoto met een attribuut

- bespreking 15 foto's opdracht 'je vrij voelen'

2-jun workshop breakout run Maashorst Schaijk

12 leden

12-jun clubavond bespreking 20 (2017: 30) foto's vrij werk op groot De Wis

25 leden scherm

(2017: 30)

26-jun clubavond - bespreking 30 foto's foto-opdracht 'rondingen' De Wis

33 leden - zomeropdracht gegeven: 'zomerse taferelen'

(2017: ± 30 )

6-jul BBQ BBQ tgv 12½ jarig bestaan FC-Bernheze huize Wim Roefs

31 leden

(2016: 41)

10-jul workshop

fotograferen van het berijden van het Unieke Dikke 

trekpaard

Gouverneursweg 

Heeswijk-Dinther

10 leden

23-aug workshop gefotografeerd met model op de Bossche kermis Bossche kermis

4 leden

28-aug clubavond 23 foto's zomeropdracht 'zomers tafereel' besproken De Wis

29 leden (2017: 26 )

(2017: 32)

13-sep workshop fotograferen met Corinne en Carla in de AWD AWD Zandvoort

7 leden (Amsterdamse Water Duinen)

18-sep clubavond bespreking 36 foto's opdracht 'portret in de stijl van De Wis

40 leden Stephan Vanfleteren'

(2017: 33)

22-sep excursie meet & greet met Eva Roefs in Amsterdam Amsterdam

15 leden

foto-opdrachten: portretfoto van passant met wie je in 

gesprek gaat + serie straatfoto's

(2017: 23)

1 okt tot 2 

dec expositie expositie van 24 foto's minimensjes Nesterlé Nistelrode

9-okt clubavond - presentatie gastfotograaf Bert Teunissen De Wis

40 leden - briefjes surprisefoto getrokken

(2017: 46)



13-okt uitstapje fotograferen met Mat en Michel in C-mine Genk C-mine

6 leden

24-okt clubavond 31 foto's 'troost' besproken studio Roefs

31 leden 51 foto's 'troost' aangeleverd voor bijeenkomst 'Alle

Zielen' op 2 nov. in Abdij van Berne

27-okt workshop

23 fotografen hebben portretfoto's gemaakt van 169 

inwoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther en Uden; 

per inwoner is 1 foto uitgereikt op de mantelzorgdag op 

10 nov. Laverhof

30-okt fotocafé informele bijeenkomst zonder agenda De Wis

12 leden

(2017: 26)

27-nov clubavond presentatie en bespreking van 42 surprisefoto's De Wis

39 leden (2017: 34)

(2017: 35)

18-dec clubavond 25 foto's vrij werk op groot scherm besproken De Wis

24 leden (2017: 32)

(2017: 34)


