Goudse Fotoclub: jaarverslag 2014
Organisatie:
Leden
De GFC had per 1 januari 2014 in totaal 39 leden. Er hebben zich in de loop van het jaar 10 leden
aangemeld, terwijl 4 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Per 31 december 2014 telde de club
derhalve 45 leden. Er werd dit jaar een algemene leden vergadering op 10 februari gehouden en een
huishoudelijke op 7 juli. Bij de huishoudelijke vergadering werden de leden geïnformeerd naar
lopende zaken en konden er vragen worden gesteld. Voor de genomen besluiten tijdens deze
vergaderingen wordt verwezen naar de notulen, die opvraagbaar zijn bij de secretaris.
Bestuur
Per 1 januari 2014 werd het bestuur gevormd door: Geri van Ittersum (voorzitter), Cor Markus
(vicevoorzitter), Jos Arents (penningmeester) en Robert van den Eijk (secretaris). Geri van Ittersum
gaf te kennen tussentijds te willen aftreden Op voordracht van het bestuur is Cor Markus kandidaat
gesteld als voorzitter. Dit is door de Algemene Ledenvergadering algemeen aanvaard. Rein de Lange
is door de leden gekozen als lid van het Bestuur. Het bestuur vergaderde drie maal in 2014.
Commissies en werkgroepen
De programmacommissie bestond in 2014 uit Jan Wille (voorzitter), Ron Göddeke, Rein de Lange en
Leon de Prez.
Vanuit het bestuur zijn Rein de Lange en Robert van den Eijk actief betrokken bij de werkgroepen. De
werkgroepen komen regelmatig bij elkaar op de zaterdagmorgen en bespreken dan de resultaten van
de excursies die men heeft gemaakt. De werkgroepen fotobespreking intensief, landschap-, straat-,
natuur- en architectuurfotografie zijn zeer succesvol gebleken. Audiovisueel blijft hierin wat achter
en vraagt daarom speciale aandacht; willen we dit in stand houden?

Financiën:
De contributie bedroeg in 2014 100 euro. De club boekte in 2014 een winst van 302 euro. De
jaarrekening 2013 werd geaccordeerd door de kascommissie bestaande uit Han Foppe en Ron
Göddeke (was reserve lid, heeft de positie van Jan van Keulen overgenomen die de club heeft
verlaten).
Huisvesting en apparatuur
De club was het gehele jaar gehuisvest in Pand 50 aan de Bodegraafsestraatweg. De keuken werd in
de zomermaanden opgeknapt door de eigenaar. Enne de Jong had de supervisie over de bar met
assistentie van een aantal leden.
De beamer en laptop zijn dit jaar intensief gebruikt en bevallen steeds beter. Vooral na een juiste
kalibratie en het beter organiseren van de opgeslagen digitale fotobestanden is de kwaliteit van de
presentatie toegenomen.
Na inventarisatie van verschillende mogelijkheden, voor een nieuwe fotobok bij verschillende clubs,
heeft Gerard van der Linden een nieuwe versie gemaakt. Hierop kunnen de afdrukken heel goed
gepresenteerd worden (inclusief series). Dank daarvoor!

Activiteiten
Er zijn in totaal 40 clubbijeenkomsten geweest op maandagavond. Voor het programma zie de
overzichten van het eerste en tweede semester.
Bijzondere bijeenkomsten
De nieuwjaarsreceptie voor leden en partners vond plaats op 6 januari. Op deze avond werden ook
de foto’s voor de jaarprijs ingeleverd en tentoongesteld.
Op 19 mei was het “buitenavond”. In het kader van het thema stadsfotografie werd die gehouden in
de binnenstad en havengebied van Gouda.
Op 3 november werd een clubavond georganiseerd met als thema de nachtfotografie op de Kop van
Zuid in Rotterdam.
Tentoonstellingen
Van 3 tot 28 november is er een tentoonstelling georganiseerd in het Huis van de Stad. Dit was een
prachtige gelegenheid om de fotoclub breder bekend te maken in Gouda. Er zijn dan ook vele
bezoekers geweest en het heeft zeker een bijdrage geleverd aan de bekendheid van onze club.
Wedstrijden
AV werd in januari gewonnen door Wim Berlijn. Jurering hiervan werd door Jan van de Spree en
Ruud van den Akker verzorgd.
Beste foto van 2014 (afgedrukt in Pass Partout) werd in december gewonnen door Peter Tielemans;
de ingeleverde foto’s werden gejureerd door Gerard Hol (o.a. Bondsmentor).
Zeven leden stuurden foto’s in voor Foto Individueel van de Fotobond. Frank Boekamp behaalde
hierbij een bronzen sticker.
Een aantal leden deden mee aan Foto Online, de digitale wedstrijd van de Fotobond. Zij vielen allen
buiten de prijzen.
Ook deed de GFC mee aan de Bondswedstrijd voor clubs en eindigde op de 43-ste plaats van 178
deelnemende clubs.
Excursies
Er werden veel excursies georganiseerd zowel door de werkgroepen als op initiatief van een aantal
leden. De werkgroep landschap ging drie keer op pad en bezocht ‘De Vlist’, ‘; De Rhoonse Grienden’
en de ‘Waaldorpervlakte’.
De werkgroep architectuur presenteerde ‘buiten- en binnentrappen’ en foto’s gemaakt in het
Landschaftspark Duisburg Nord in Duitsland. Ook werd een excursie naar Hilversum gemaakt
(Raadhuis en sanatorium Zonnestraal) waarvan de resultaten in 2015 zullen worden gepresenteerd.
De foto’s gemaakt tijdens diverse excursies werden na bespreking op de zaterdagmorgen (werkgroep
bijeenkomsten) tijdens clubavonden gepresenteerd.

Fotobesprekingen
De fotobesprekingen (zowel afdrukken als projecties) vormden de belangrijkste activiteit, ook in
2014. Ze werden verzorgd door Annelieke Pinckaers, Peter Tielemans, Jan Wille, Jan van der Spree,
Geri van Ittersum en Robert van den Eijk.
De kettingfoto (elk lid maakt een foto, geïnspireerd op de foto van zijn voorganger) begon eind 2013
en is gepresenteerd in jan 2014. Cor Markus nam de organisatie voor 2014 wederom voor zijn
rekening.
Een nieuw programma-onderdeel, de Technische avond, werd geïntroduceerd en twee keer
gehouden.
Lezingen
Diana Bokje gaf een lezing over de praktijk van het beoordelen/jureren van foto’s in wedstrijden van
de Fotobond.
Tijdens een viertal avonden werd aan leden de gelegenheid geboden eigen werk te laten zien.
Clubuitwisselingen
Op 28 april waren leden van de Teken- en schildersclub “de Goudse Streek” op bezoek. Er is toen
afgesproken dat we als foto- en als schildersclub met twee thema’s (landschap en Natuur) aan de
slag zouden gaan. Het resultaat zal begin januari 2015 tijdens een tegenbezoek worden besproken.
Website
De website is dit jaar succesvol gebleken. Er wordt veelvuldig op gekeken en verschillende nieuwe
leden hebben aangegeven via deze weg onze club te hebben gevonden
Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief ging zijn derde jaar in en is uitgegroeid tot een vaste waarde met een
herkenbare presentatie en met groeiende inhoud zowel wat betreft kwaliteit als de kwantiteit. Jos
Arents heeft de redactie en Cor Markus verzorgt de presentatie. In de loop van het jaar zijn er 11
afleveringen verschenen.

