JAARVERSLAG 2017
Organisatie
Leden
Er waren per 1 januari 2017 44 leden. Er zijn 5 leden bijgekomen (waarvan twee als
prijswinnaars een tijdelijk lidmaatschap cadeau hebben gekregen) en 17 leden hebben
opgezegd. Per 31 december 2017 telde de club derhalve 32 leden. Er was een Algemene
Leden Vergadering op 13 februari , een Huishoudelijke (informatieve) vergadering op 19
juni, een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 20 november en een bijzondere
ledenvergadering op 27 november. Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt.
Bestuur
Het bestuur bestond uit: Cor Markus (voorzitter), Jos Arents (penningmeester), Rein de
Lange (secretaris) en Herbert Houdijk. Op 20 november trad het voltallige bestuur af en
legde tevens de bestuurstaken neer. Jan Wille, Jan van der Spree en Geri van Ittersum
namen een deel van de taken over en traden op als informateurs voor een nieuw
bestuur.
Commissies en werkgroepen
De programmacommissie bestond bij aanvang van het jaar uit Jan van der Spree, Bas de
Zeeuw, Rein de Lange, Margot van Beek en Nicolet van der Sluis. Er waren zes thema
werkgroepen: Natuur & Landschap; Macro & Close-up; Gebouwde Omgeving;
Straatfotografie; Fotobespreking en Audiovisueel. Er was een tentoonstellingscommissie
voor de lustrumtentoonstelling bestaande uit Margot van Beek, Nicolet van der Sluis, Cor
Markus, Jan van der Spree en Wim Willemse (uitvoerende taken).
Financiën
Voor 2017 bedroeg de contributie € 100. De kascontrolecommissie bestond uit Jan van
der Spree en Wim Heuvelman.
Huisvesting en apparatuur
Wim Willemse had in Pand 50 aan de Bodegraafsestraatweg de supervisie over de bar
met assistentie van een aantal leden.
Activiteite
Clubbijeenkomsten:
Er waren 39 clubbijeenkomsten. Halfjaarlijkse programma's zijn tijdens de
vergaderingen in februari en juni aan de leden voorgelegd en op website van de club
gepubliceerd. De nieuwe werkwijzen voor het bespreken met de beamer en op de
bok bleken goed te functioneren.
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Kennis verbeteren door externe sprekers:
Op 1 mei was er een lezing van Peter Willemse over straatfotografie. In het najaar
was er een cursus fotobespreking door Diana Bokje.
Kennis verbeteren door eigen leden:
Ruud van den Akker verzorgde enkele bijeenkomsten over portretfotografie.
Thema’s:
De geïntroduceerde opzet waarbij langer aan opgedragen thema’s werd gewerkt
(keukengerei en zwart-wit) werd vervangen door persoonlijk te kiezen thema’s. Dit
loopt door tot in 2018.
Clubuitwisselingen:
Op 21 november werd een bezoek gebracht aan de filmclub Toverlint in Gouda.
Werkgroepen:
De werkgroep Natuur & Landschap en Gebouwde Omgeving organiseerden ieder
enkele excursies. De leden van de werkgroep Macro & Milieu werden onder meer
opgeroepen paddenstoelen te fotograferen. Straatfotografie is niet op pad geweest.
De werkgroepen Fotobespreking en AudioVisueel organiseren geen excursies.
Natuur & Landschap verzorgde presentaties op clubavonden.
Tentoonstelling:
Ter ere van het 70 jarig bestaan van de Goudse Fotoclub was er van 10 - 29 oktober
een expositie in de Agnietenkapel. Van vrijwel elk clublid hingen er twee foto’s. In
een fotoboek werd 1 foto per lid opgenomen. De voorbereiding en uitvoering van de
tentoonstelling verliep niet vlekkeloos en was er de oorzaak van dat het bestuur
aftrad en diverse leden hun lidmaatschap van de club opzegden.
Interne wedstrijden:
Er was te weinig animo voor een jaarprijs Audiovisueel. De wedstrijd Series werd
gewonnen door Nicolet van der Sluis, de jaarprijs Digitaal door Herbert Houdijk en de
jaarprijs Afdrukken door Adriaan Kastelein.
Externe wedstrijden:
Bij de Bondsfotowedstrijd eindigde de Goudse Fotoclub op de 15e plaats met Brons
voor Jos Arents, Jan Wille en Frank Boekamp. Bij de Afdelingswedstrijd 3 losse foto’s
op 15 november werd Rein de lange 5e. Bij Foto Individueel kreeg Jan Wille Brons.
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