
 

 

 

Jaarverslag Goudse Fotoclub 2020 

Dit jaar heeft het Covid 19 virus, beter bekend als Corona, ons behoorlijk dwars gezeten. Clubavonden 

werden in maart verboden. Onder andere zijn daardoor in clubverband geen wedstrijden georganiseerd. Het 

enige voordeel dat het virus ons heeft gebracht is dat we minder hebben uitgegeven. Pas na de zomervakantie 

hebben we onze activiteiten in zeer gewijzigde vorm weer opgepakt.  

Vanaf september 2020 hebben we contact via internet: met het programma Zoom houden we vergaderingen 

“op afstand” en hebben we wekelijks op maandag fotobesprekingen of een reisverslag. 

Maar een clubleven kan niet zonder persoonlijke ontmoetingen. Die zijn mogelijk zolang we extra 

maatregelen in acht nemen waarvan de belangrijkste zijn: het houden van voldoende afstand en goede 

ventilatie. Pand 50 kon deze zaken onvoldoende bieden en daarom zijn we verhuisd. 

Vanaf 22 oktober 2020 is onze nieuwe ontmoetingsruimte de Ajourboerderij. Deze monumentale boerderij 

aan de Bloemendaalseweg biedt ruim de ruimte voor je anderhalve meter. En er is daar een door het RIVM / 

Bouwbesluit vereiste ventilatie.  Bij binnenkomst krijg je van ons gratis je verplichte mondkapje. Je moet 

goed je handen wassen of handgel gebruiken. In overgrote meerderheid hebben de leden ingestemd met de 

verhuizing, ook al betekende dat dat onze wekelijkse bijeenkomst op donderdag zou plaats vinden in plaats 

van op de maandagavond.  

Zowel de maandagavond als de donderdagavond kent ongeveer 10 deelnemers, van wie ongeveer 5 aan beide 

avonden deelnemen. Dat betekent dat iedere week er 15 verschillende leden actief deelnemen, en dat is in 

deze sombere tijden toch bemoedigend als je bedenkt dat er op de vroegere reguliere bijeenkomsten iedere 

week ongeveer 20 van de 30 leden aanwezig waren. Op zaterdag kun je de ruimte voor je werkgroep 

reserveren. 

Per 31 december 2020 hebben drie leden opgezegd, waarmee het totale ledenbestand nu staat op 27. 

Financieel zijn er door de coronapandemie ook meevallers geweest. Caecilia, de eigenaar van Pand 50, heeft 

ons vanaf maart geen huur berekend. Dat vonden wij een groots gebaar. Bij ons afscheid hebben we daarom 

toch de helft betaald, ook al omdat we 10 jaar lang huurder zijn geweest. Ook de Ajourboerderij brengt ons 

geen huur in rekening als door corona maatregelen het pand gesloten moet zijn. Wij hebben in 2020 

nauwelijks of geen kosten gehad aan presentaties en jureren, en zeer waarschijnlijk zijn die over 2021 ook 

beperkt, vanwege de voortdurende coronaperikelen.  

Niet iedereen was tevreden over de beeldkwaliteit van de beamer. We hebben nu een beeldscherm van 55” 

op het oog dat normaal gebruikt wordt op beurzen en tentoonstellingen. Het is een buitenkansje voor 

ongeveer een kwart van de nieuwwaarde. Het is weliswaar een stuk kleiner dan het projectiescherm in Pand 

50, maar de helderheid is afgestemd op daglichtomstandigheden. De  

kleurechtheid en zwart-wit contrast zijn prima. Het wachten is op toestemming van de Ajourboerderij om dit 

scherm op te hangen, dan kunnen we het ook aanschaffen. 

Zojuist is het vaccinatieprogramma gestart, dit loopt tot de herfst dit jaar. Als alles naar verwachting gaat zijn 

we binnen een jaar weer in een pre-corona situatie, met alle vrijheden van dien. 

Met Zoomavonden naast reguliere bijeenkomsten kunnen we tegemoetkomen aan elk gewenst 

beveiligingsniveau. De programmacommissie is versterkt en we hebben een nieuwe websitebeheerder. Heeft 

iemand een leuk idee? Steek het niet onder stoelen of banken, want ons motto is: voor de leden, door de 

leden! Ons adres is en blijft: degoudsefotoclub@gmail.com  


