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Het jaar 2022 is ons jubileumjaar, we bestaan 75 jaar. De Jubileumcommissie heeft zijn begroting 
gepresenteerd. Een deel van de kosten zal door de leden moeten worden opgebracht, een deel kan 
ook uit ons vermogen worden gefinancierd. Hoe veel dat precies is hangt af van wat we minimaal 
als continuïteitsreserve willen aanhouden voor slechte tijden, en daarover beslist de ALV.

Financieel zijn we gezond. De verhuizing naar de Ajourboerderij is goed verlopen, en positief 
bevonden. Normaal gesproken is de huur onze grootste uitgavenpost. Een geluk bij een ongeluk is 
dat we geen huur verschuldigd als de boerderij van overheidswege is gesloten. 

Dit jaar hebben we 11 reguliere clubavonden gehad, vorig jaar 14. De nieuwe TV hangt nu in de 
Ajourboerderij en is gekalibreerd. Op de website is te vinden hoe TV met laptop en de 
zaalverlichting werken. De bok krijgt een nieuwe verlichting volgens NIDF norm.

Het zoomprogramma is behoorlijk ingeburgerd. Zo houden we contact, maar dan wel op afstand. 
Ongeveer driekwart van de clubavonden gingen met zoom.
De nieuwe host is Joop. Hij en ging van start met tijdbewaking van de fotobespreking, het 
belangrijkste onderdeel van het programma. Vanaf nu wordt die uitgevoerd in  duopresentatie. 

Eind 2021 hebben zich twee nieuwe leden gemeld, Leo en Jan, Gerard is vertrokken vanwege 
verhuizing. We hebben nu 28 leden.

In de zomer hebben we een een BBQ gehad bij Joop en Mariëtte. Remco  maakte hiervan een 
uitgebreide reportage. In november zijn we naar Blijdorp en de NDSM geweest. Binnenshuis was er
een avond “Portret anders” waarin alles anders was dan normaal. Deze en dergelijke activiteiten zijn
voor herhaling vatbaar, zo kom je elkaar eens informeel en ongedwongen tegen. 

Jan Wille neemt dit jaar afscheid van het secretariaat. Een nieuwe secretaris is nog niet gevonden. In
de communicatie gaat de website een centrale rol vervullen. Een eerste stap is al gezet: het 
programma wordt in hoofdzaak hier gecommuniceerd, maar ook andere meer algemene zaken 
zullen hier te vinden zijn. Het zal een kleine omslag betekenen om voor clubinfo naar de website te 
gaan in plaats van je mail te openen. Het voordeel is hiervan dat de werkdruk van het secretariaat af 
zal nemen.

De programmacommissie heeft de niet eenvoudige taak om op de steeds veranderende 
coronamaatregelen te reageren en binnen die beperkingen het clubgevoel levendig te houden. We 
werken nu ook met thema's voor de ingezonden foto's, zo leer je beter kijken. De enige 
fotowedstrijd dit jaar was een onderlinge, door alle leden gejureerd, gewonnen door Remco.

Wij zullen er stevig rekening mee moeten houden dat er ook in 2022 coronamaatregelen te 
verwachten zijn. Voor onze clubavonden betekent dit dat we het programma meer op zoom moeten 
afstemmen. Het staat alle leden vrij ideeën te deponeren bij de programmacommissie. Denk ook 
eens wat je zelf kunt presenteren: een lezing als “Het landschap in de fotografie” is voedsel voor de 
ziel.

Belangrijk blijft het directe onderlinge contact.  We kunnen in kleine  groepjes activiteiten 
ondernemen buiten de clubavonden om. Denk aan museumbezoek, samen naar een expositie of een 
excursie naar een fotogenieke omgeving of een evenement. Voel je vrij om aan het begin van de 
clubavond te zeggen waar je heen wilt gaan en of er anderen zijn die met je mee willen.


