Jaarverslag 2015
Organisatie
Leden
- Er waren per 1 januari 2015 45 leden en er zijn negen nieuwe leden bijgekomen. In december
overleed Wilbrand van Mastrigt onverwacht. Twee leden zegden hun lidmaatschap op. Per 31 december 2015 telde de club 51 leden.
- Er was een Algemene Leden Vergadering op 9 februari en een huishoudelijke (informatieve) vergadering op 27 juni.
Bestuur
- Het bestuur bestond uit: Cor Markus (voorzitter), Jos Arents (penningmeester), Robert van den
Eijk (secretaris) en Rein de Lange (bestuurslid). In juni trad Robert om privéredenen af en nam
Rein zijn functie waar. Jan Wille heeft de functie van bestuurslid waargenomen.
Commissies en werkgroepen
- De programmacommissie bestond uit Jan Wille (voorzitter), Rein de Lange, Margot van Beek en
Peter Tielemans.
- Er waren zes thema werkgroepen: landschap; straat; natuur en macro; architectuur; fotobespreking en audiovisueel. De werkgroepen zijn deels nog in ontwikkeling en zoekend naar hun werkwijze.
Er was een tentoonstellingscommissie.
Een tijdelijke werkgroep fotografeerde en presenteerde foto’s van de Tour de France bij de start
in Utrecht en van de doorkomst in Gouda en omgeving.
Financiën
-

Voor 2015 bedroeg de contributie € 100. De kascontrolecommissie bestond uit Han Foppen en
Joop Kraay.

Huisvesting en apparatuur
-

Wim Willemse had in Pand 50 aan de Bodegraafsestraatweg de supervisie over de bar met assistentie van een aantal leden.
Door de toename van het aantal leden begon het pand aan de grens van de capaciteit te komen.

Activiteiten
-

Er waren 43 clubbijeenkomsten, in de regel op maandagavond. Voor het programma wordt verwezen naar de overzichten op de website van de Goudse Fotoclub.

Bijzondere bijeenkomsten
- Op 13 april en 5 oktober vond bij GFC een landschapsmentoraat plaats onder leiding van Renk
Ruiter. Dit mentoraat was bedoeld voor leden van Afdeling Elf.
- Op 18 mei werd een bezoek gebracht aan het atelier van de Goudse fotograaf Casper Cammeraat.
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Tentoonstelling
- Van 2 tot 30 november was de tweede tentoonstelling in het Huis van de Stad. Hierbij werd afgezien van eerder voorgestelde thema’s ‘het landschap rondom Gouda’ en ‘daar word ik blij van’.
Wedstrijden
- De jaarprijs digitaal van de Goudse Fotoclub werd gejureerd door leden van de Fotogroep Krimpen. De winnende foto is gemaakt door van Geri van Ittersum.
- Daniël Koffijberg (Koffijberg Photography) nomineerde uit 60 afdrukken in passe-partout negen
foto’s voor onze ‘foto van het jaar 2015’, met een foto van Jeroen de Haan als winnaar. De makers
van de genomineerde foto’s kregen van Daniël een workshop aangeboden.
- De Goudse Fotoclub deed met tien foto’s (van Jos Aartsen, Peter Tielemans, Geri van Ittersum, Nicolet van der Sluis en Annelieke Pinckaers) mee aan de Bondswedstrijd voor clubs en eindigde op
de 60-ste plaats van 189 deelnemende clubs.
- Vier leden (Bas de Zeeuw, Jeroen de Haan, geri van Ittersum en Rein de Lange) deden mee aan de
Afdelingswedstrijd ‘vijf foto’s met samenhang’ (series), maar vielen buiten de prijzen.
- Aan Foto Individueel namen drie leden deel (Frank Boekamp, Jeroen de Haan en Bas de Zeeuw)
met elk twee foto’s (er waren 1.165 inzendingen). Geen van onze leden behaalde een certificaat.
Excursies
- De werkgroep landschap bezocht: De Blauwe Kamer bij Wageningen; de Veluwe (Speulderbos, en
Kootwijkerzand); de heide bij Blaricum en Landgoed Waardenburg en Neerijnen.
- De werkgroep architectuur ging naar Doel, Rotterdam en Almere.
- De werkgroep Macro en Natuur bezocht Amazonica in Diergaarde Blijdorp.
Clubuitwisselingen
- Op 8 januari werd een tegenbezoek gebracht aan de teken- en schilderclub ‘De Goudse Streek’.
- Fotogroep Krimpen toonde op 20 april hun werk bij ons en op 28 oktober werd een tegenbezoek
gebracht.
- Fotogroep Zoetermeer bezocht ons op 23 oktober.
Mentoraat
- Er was ook dit jaar weer een (bonds)mentoraat, nu door Louis Visseren. Gestart werd met 17
deelnemers.
Overig
Piet Blaak
- Uit de nalatenschap van de Goudse fotograaf Piet Blaak is aan de Goudse Fotoclub een koffer met
fotoapparatuur aangeboden (een Leica- en Rollei-camera met een aantal lenzen).
Verslaglegging: Rein de Lange
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