Goudse Fotoclub: jaarverslag 2013

Organisatie:
Leden
De GFC had per 1 januari 2013 36 leden. Er hebben zich in de loop van het jaar 7 leden aangemeld,
terwijl 4 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Per 31 december 2013 telde de club derhalve
39 leden. Er werden twee ledenvergaderingen gehouden; een algemene op 4 februari en een
huishoudelijke op 1 juli. Voor de genomen besluiten tijdens deze vergaderingen wordt verwezen naar
de notulen, die opvraagbaar zijn bij de secretaris
Bestuur
Per 1 januari werd het bestuur gevormd door: Geri van Ittersum (voorzitter), Peter Tielemans
(secretaris), Jos Arents (penningmeester) en Wim Willemse(vice voorzitter). Conform het rooster van
aftreden was Geri van Ittersum aftredend en herkiesbaar. Hij werd door de ledenvergadering
herkozen. Wim Willemse was aftredend maar stelde zich niet herkiesbaar en Peter Tielemans gaf te
kennen tussentijds af te willen treden. Voor de twee openvallende plaatsen in het bestuur hadden
Cor Markus en Robert van den Eijk zich kandidaat gesteld. Zij werden door de ledenvergadering
verkozen. Cor nam de taak van vice voorzitter op zich en Robert die van secretaris. Het bestuur
vergaderde vijf maal in 2013.
Het bestuur maakte in het voorjaar een verenigingsscan volgens een vragenlijst van de Fotobond. Er
bleken weinig leemtes te zijn in de organisatie. Wel leek het wenselijk om een beleidsplan op te
stellen. Dit is gedaan en in concept voorgelegd aan de ledenvergadering van 1 juli.
Commissies en werkgroepen
De programmacommissie bestond in 2013 uit Jan Wille (voorzitter), Ron Göddeke, Annelieke
Pinckaers en Geri van Ittersum.
Het bestuur hield in mei een enquête onder de leden waarin onder meer gevraagd werd naar de
belangstelling voor diverse thema’s. Op basis hiervan werden bestaande werkgroepen nieuw leven
ingeblazen (Landschap en
straatfotografie) en nieuwe samengesteld (Natuur en Fotobespreking intensief) naast de bestaande
groepen Architectuur en Audiovisueel.

Financiën:
De contributie bedroeg in 2013 100 euro, een verhoging van 5 euro ten opzichte van 2012.
De club boekte in 2013 een verlies van 516 euro. Dit kwam door de aanschaf van een nieuwe beamer
en computer, die beiden aan het einde van hun levensduur waren. De helft van de aanschafkosten
werd gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het verlies kwam ten laste van het eigen
vermogen, dat afnam tot 2296 euro. Voor details wordt verwezen naar de jaarrekening van 2013.
De jaarrekening 2012 werd geaccordeerd door de kascommissie bestaande uit Jan van der Spree en
Cor Markus. De ledenvergadering benoemde Jan van keulen en Han Foppe als nieuwe leden van de
kascommissie met Ron Göddeke als reservelid.

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. Wim Willemse had de supervisie over de bar en had
assistentie van een aantal leden volgens het barrooster. In september nam Enne de Jongh de taken
van Wim over.
Na een grondige afweging werd besloten de verouderde beamer (merk BenQ ) te vervangen door
een nieuwe van hoge kwaliteit (merk Epson). Ook werd de desktop computer vervangen door een
laptop. Tevens werd het fotobewerkingsprogramma Lightroom aangeschaft.

Activiteiten
Er zijn in totaal 41 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 7 januari. Op deze avond werden ook
de foto’s voor de jaarprijs ingeleverd en tentoongesteld.
Op 25 maart was het “buitenavond”. In het kader van het thema avondfotografie werd die gehouden
in de binnenstad van Gouda.
Op 23 september werd een open avond georganiseerd met hetzelfde thema als de fotoweek nl:
familiefoto’s. Deze avond werd goed bezocht.
Tentoonstellingen
Van 20 september tot 11 oktober exposeerde de GFC in de Sint Janskerk in Gouda met het thema
Kerk en Religie. Ca 25 foto’s van 18 leden waren te zien in de ontvangsthal van de kerk. De opening
werd opgeluisterd door ‘bazaltenzo’, een blokfluit kwartet uit Gouda en bijgewoond door ca. 50
genodigden.
Wedstrijden
In januari werd de jaarprijs voor de beste foto van 2012 (afdruk in passe partout) gewonnen door Jan
Wille. De jurering werd gedaan door Hans den Hollander. De prijs voor de beste AV productie van
2012 ging naar Bert van de Vliet (jurering door Dini van Gent). Jan van der Spree won de prijs voor de
beste digitale foto 2013 (beamerpresentatie). Deze foto’s werden gejureerd door Marianka Peters. In
december werd de jaarprijs foto (afdrukken) 2013 gewonnen door Rein de Lange (jurering door
Jacqueline Louter).
Drie leden stuurden foto’s in voor Foto Individueel van de Fotobond en twee 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 123-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 twee keer naar de Reeuwijkse plassen. Natuurfotografen
bezochten de Hortus in Leiden en deden mee aan een workshop natuurfotografie op de Hoge
Veluwe. Groepen leden bezochten gezamenlijk fotomusea in Amersfoort en Amsterdam en een
groep bezocht de Maasvlakte, het nieuwe havengebied van Rotterdam. De werkgroep
straatfotografie deed mee aan een workshop in Utrecht.
De foto’s gemaakt tijdens deze excursies werden tijdens clubavonden gepresenteerd.
Fotobesprekingen
De fotobesprekingen (zowel afdrukken als projecties) vormden de belangrijkste activiteit ook in 2013.
Ze werden verzorgd door Peter Tielemans, Jan Wille, Jan van der Spree, Geri van Ittersum en Gerard
van der Linden
De kettingfoto ( elk lid maakt een foto, geïnspireerd op de foto van zijn voorganger) begon eind 2012
en werd gecompleteerd en gepresenteerd in oktober 2013. Direct werd besloten om een nieuwe
serie te starten. Cor Markus nam de organisatie hiervan wederom op zich.
Een nieuw programmaonderdeel , de workflow bespreking, werd geïntroduceerd en twee keer
gehouden.
Lezingen
Charles Niel gaf een lezing over de geschiedenis van de fotografie uitmondend in een opdracht die in
een volgende sessie werd besproken. Gary Mulder liet eigen analoog werk zien.
Tijdens een viertal avonden werd aan leden de gelegenheid geboden eigen werk te laten zien.
Clubuitwisselingen
Leden van de GFC reisden in februari af naar de fotoclub Ommoord in Rotterdam om eigen werk te
laten zien. In maart bracht Ommoord een tegenbezoek aan Gouda.
Website
Volgens de externe beheerder van de website moest er groot onderhoud plaatsvinden aan de site
van de GFC ter bestrijding van inbraak. Omdat de kosten hiervoor aanzienlijk waren werd besloten
over te stappen op een ander systeem (Wordpress). Cor Markus heeft als beheerder met behulp van
een vrijwilliger een volledig nieuwe site opgezet, die in het najaar operationeel was.
In maart nam een aantal leden het initiatief om een Facebookpagina van de GFC op te starten. Veel
leden aarzelden om zich hiervoor aan te melden omdat ze onbekend waren met dit fenomeen en
bezorgd waren voor de inbreuk op hun privacy. Aan het einde van het jaar werd de facebookpagina
gekoppeld aan de nieuwe website. De website wordt heel goed bezocht wordt en via Facebook
komen er ook veel reacties binnen.
Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief ging zijn tweede 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.

