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Eindverslag viering 75 jarig jubileum GFC 

 

 

Jubileumcommissie 

Hoewel er binnen het toenmalige bestuur enige scepsis bestond om te investeren in een 

jubileumviering, werd tijdens de ledenvergadering van 8 februari 2021 toch besloten om een 

tentoonstelling te organiseren in het jubileumjaar 2022. Er werd een jubileumcommissie ingesteld 

bestaande uit Geri van Ittersum en Marie Louise Hazen. Later sloten zich Jan Wille, Joop Rahder en 

Jan van der Spree  hierbij aan. Deze commissie is een viertal keer bij elkaar geweest, waarbij de 

haalbaarheid van diverse activiteiten werd besproken. Uiteindelijk werd besloten tot een 

jubileumprogramma bestaande uit de onderdelen: tentoonstelling, workshop, lezing. 

jubileumboekje, fotowedstrijd en een buffet voor leden. 

 

Tentoonstelling 

Diverse locaties voor een tentoonstelling zijn de revue gepasseerd, o.a. Huis van de Stad, 

Chocoladefabriek, Garenspinnerij en de Agnietenkapel. De eerste drie vielen af vanwege de 

beperkte beschikbaarheid zodat er net als bij voorgaande jubilea gekozen werd voor de 

Agnietenkapel, een prima locatie in het centrum van de stad, maar wel tegen een hoge huurprijs. 

Daarom is besloten de duur van de tentoonstelling te beperken tot 1 week plus een weekend. De 

periode 14 t/m/ 23 oktober 2022 werd gereserveerd voor een bedrag van 825 euro. 

 

In eerste instantie werd gedacht aan een presentatie van de foto's op aluminium of dibond vanwege 

de professionele uitstraling. Vanwege de relatief hoge kosten (ca. 50 euro per foto) is daar toch van 

afgezien. In plaats daarvan is gekozen voor een traditionele presentatie op papier in passe passe-

partout. Jan van der Spree heeft vrijwel alle foto's afgedrukt en op karton geplakt en vervolgens in 

herbruikbare passe-partouts gezet. Deze passe-partouts zijn door de club aangekocht. 

Elk lid mocht drie foto's insturen,waarvan er één is opgehangen, de andere twee werden 

gepresenteerd op video.  

 

De panelen, die tot de inventaris van de Agnietenkapel behoren waren van een dusdanig slechte 

kwaliteit dat hiervan geen gebruik is gemaakt. Gelukkig schoot Ko de Knegt te hulp en regelde dat 

we de panelen van de kerk in Moordrecht mochten gebruiken. Per paneel van 2 bij 1 meter is 1 foto 

opgehangen. Daarnaast kwam een toelichting te hangen met informatie over de foto en de fotograaf. 

Ook stelde Ko lampen beschikbaar, waarmee elke foto individueel werd aangelicht. 

Achter in de kapel werd een beamer met geluidsinstallatie opgesteld, waarmee alle foto's van de 

leden werden geprojecteerd op de witte achterwand. De presentatie met muziek was gemaakt door 

Elza van der Spree. De geluidsinstallatie werd beschikbaar gesteld door Jan Spoel. 

Op de tafels in de kapel was informatie te zien over de historie van de club. Verder had Wim 

Heuvelman een deel van zijn collectie oude fototoestellen tentoongesteld in een vitrine.   

 

De tentoonstelling is in totaal door ca. 600 mensen bezocht. Deze waren vrijwel unaniem zeer te 

spreken over de kwaliteit van de foto's en de wijze van presenteren. Vooral de toelichting bij de 

foto's werd gewaardeerd. Veel positieve opmerkingen werden in het gastenboek genoteerd. 

Een paar kanttekeningen:  

− misschien ook het diafragma en de sluitertijd vermelden bij de foto; 

− bijna alle fotogenres waren vertegenwoordigd, alleen architectuurfoto's ontbraken. 

− Een volgende keer mogen de foto's wel groter worden gepresenteerd, bijv. op A2 formaat 

zonder passe-partout. 

− Niet iedereen was over de muziek bij de video te spreken. 
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De tentoonstelling werd op zaterdagmiddag 23 oktober geopend door wethouder Thierry van Vugt 

door middel van het maken van een foto van het publiek. Daarvoor had voorzitter Koos van der 

Spek een toespraak gehouden gevold door die van Cora Sens, voorzitter van de landelijke 

Fotobond. 

Zij reikte een oorkonde uit aan Wim Heuvelman, Jan van der Spree en Nico van der Spree omdat zij 

al 50 jaar (en meer) lid waren van de club. 

De opening ging gepaard met een receptie. Daarvoor waren drank en hapjes ingekocht. De opening 

en receptie werden door ongeveer 60 mensen bezocht, inclusief de leden. 

 

Tijdens de tentoonstelling traden leden van de club op als suppoost volgens een rooster. Bijna alle 

leden deden hier aan mee. Ze waren overwegend enthousiast, omdat een groot deel van de 

bezoekers geïnteresseerd was en er leuke gesprekken ontstonden. 

 

Workshop 

Voor de leden had de commissie een excursie/workshop in gedachten in de periode voorafgaand aan 

de tentoonstelling. Er werd een afspraak gemaakt met Remco Gielen, bekend fotograaf uit  

Gouda. De bedoeling was om in Rotterdam foto's te maken tijdens het gouden uur, gevolgd door 

een nabespreking. Er hadden zich 15 leden voor opgegeven; dat zou zijn op eigen kosten.  

Echter het bleek niet mogelijk om nader contact te leggen met de excursieleider. Na herhaaldelijke 

vergeefse pogingen werd besloten de afspraak te annuleren. In plaats daarvan werd de gelegenheid 

geboden om gezamenlijk naar het Breda Fotofestival te gaan. Wel is besloten om dezelfde of een 

andere excursie in het voorjaar van 2023 te organiseren. 

 

Boekje 

Net als bij de twee voorgaande jubilea is er een boekje gemaakt van alle tentoongestelde foto's. Dit 

keer inclusief de toelichting van de fotografen. Geri van Ittersum heeft het boekje ontworpen met 

behulp van Adobe Indesign. Er zijn bij Drukland 50 exemplaren besteld. Tijdens de 

tentoonstellingsperiode zijn er 40 exemplaren gekocht door leden (a 5 euro) en niet-leden (a 10 

euro). Ook het boekje kreeg veel waardering. 

 

Lezing 

Er werd tijdens de tentoonstellingsweek ook een lezing gehouden in de Agnietenkapel op de 

donderdagavond (de clubavond). Loulou Beavers, een natuurfotograaf werd uitgenodigd. Ze hield 

een lezing met als titel “Mijn fotografie, een creatieve reis door de natuur”. De lezing werd bezocht 

door ca. 30 personen, waarvan 8 niet leden tegen betaling van 10 euro. Na afloop was er een gratis 

drankje voor iedereen. 

De reacties waren wisselend. Men vond de lezing aan de korte kant met te veel nadruk op maar een 

paar onderwerpen. De foto's werden op de muur van de kapel getoond. Ze hadden nog iets hoger en 

groter mogen worden geprojecteerd.  

 

 

Fotowedstrijd 

Het idee was om in de tentoonstellingsweek een openbare fotobespreking te houden. Daar is een 

fotowedstrijd van gemaakt met een openbare jurering in de Agnietenkapel. Hoewel de 

verwachtingen niet hooggespannen waren werden er toch ca. 60 foto's ingestuurd door 30 

fotografen. Bij de bespreking op dinsdag 18 oktober waren er ca. 30 mensen aanwezig, inclusief 

leden. De kwaliteit van de inzendingen was overwegend goed tot zeer goed. Ook de bespreking met 

louter opbouwende kritiek door Jan Wille en Jan van der Spree werd gewaardeerd. 
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Buffet 

Voorzien was een buffet ter afsluiting op zaterdagnamiddag 22 oktober in de Agnietenkapel. 

Vanwege een ernstig ongeval van Siep Boomstra is dit geannuleerd. Wel werd er een korte borrel 

gehouden met een evaluatie van de tentoonstelling. Besloten werd het buffet te verplaatsen naar 7 

januari. Op die zaterdag namen er 31 personen aan deel, waaronder enkele partners van leden.  

 

Kosten 

Tijdens de ledenvergadering van februari 2021 werd een budget van 1500 euro toegezegd. Dat was 

aan de krappe kant. Later ontstond meer ruimte omdat door corona de club een periode geen huur 

voor de Ajourboerderij hoefde te betalen. Verder werd de lezing uit de begroting van het jubileum 

gehaald, omdat hierin al was voorzien in de clubbegroting. Om de kosten te drukken werd de leden 

een bijdrage van 5 euro gevraagd voor het boekje. Door deze aanpassingen en omdat enkele 

kostenposten meevielen zijn de uitgaven binnen de 2000 euro gebleven.  

 

PR 

Op basis van een verspreid persbericht hebben er artikelen over het jubileum gestaan in de Goudse 

Post en het Gouds Dagblad en werd de tentoonstelling aangekondigd op de websites van de 

Fotobond en Gouda Bruist. Het AD Groene hart heeft het persbericht niet geplaatst. Op zaterdag15 

oktober werden Geri van Ittersum en Jan van der Spree geinterviewd tijdens een radiouitzending 

van RTV Gouda. Een groot aantal leden had thuis een poster aan het raam geplakt.  

Voor de receptie zijn o.a. oud-leden uitgenodigd, deelnemers van Kijk op Straat en professionele 

Goudse fotografen.   

 

Bijlagen: 

− overzicht van bezoekersaantallen 

− lijst van genodigden 

− persbericht 

− begroting 

− openingsfoto wethouder 

− overzichtsfoto 
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Bezoekers Agnietenkapel expo GFC 75

za zo ma di wo do vr za

15-10-22 16-10-22 17-10-22 18-10-22 19-10-22 20-10-22 21-10-22 22-10-22 totaal

van uur tot uur

10 11 20 0 0 5 1 5 3 9 43

11 12 0 12 0 5 1 0 2 48 68

12 13 12 5 0 11 2 1 8 30 69

13 14 8 12 3 9 2 1 10 37 82

14 15 20 25 6 19 6 5 13 45 139

15 16 25 2 4 8 10 6 9 32 96

16 17 55 0 1 0 2 3 10 28 99

totaal 140 56 14 57 24 21 55 229 596

Opmerkingen

15-10-22 receptie v.a. 15.45 uur

17-10-22 hele ochtend regen

22-10-22 zotte zaterdag
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  Lijst van genodigden 

 

 

 

 

organisatie contactpersoon E-mail

Goudse Fotoclub secretaris zie ledenlijst + partners

oud leden gfc secretaris Zie oude ledenlijsten

Afdeling 11 alle voorzitters/secr secretaris.afd11@fotobond.nl

Fotobond secretaris zie website

diana bokje

gemeente secretaris wethouder SecretariaatBestuur@gouda.nl 

pers gerda hollander

gouda studios judith ivens

kijkopstraat geri lijst met deelnamende fotografen

ajourboerderij voorzitter voorzitter@wijkverenigingajour.nl

goudse fotografen nicole jansen

patrick meiboom

francis frionnet

cammeraat

firma van drie ? arie bouter

garenspinnerij ?

Jawor Stoltenborgh j.stoltenborgh@gmail.com

Fleur Stoltenborgh fleurstoltenborgh@gmail.com

o.a. Redactie.goudsepost@kmp.nl

info@goudastudios.nl
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Persbericht 

 

De Goudse Fotoclub bestaat 75 jaar en wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 

volgende activiteiten staan op het programma:  

 

Fototentoonstelling: van 15 tot en met 22 oktober exposeren de leden van de fotoclub  hun eigen 

werk in de Agnietenkapel; openingstijden 10.00 – 17.00 uur. Wethouder Thierry van Vugt zal de 

tentoonstelling op 15 oktober om 16.00 uur openen. 

 

Fotowedstrijd. Iedereen kan foto's insturen naar degoudsefotoclub@gmail.com. Deze worden op 18 

oktober om 20.00 uur in de Agnietenkapel besproken, waarna de winnaars bekend worden gemaakt. 

Uiterste inzenddatum: 16 oktober. Maximaal 2 foto's aanleveren in jpg formaat. Van de drie beste 

foto's krijgt de maker een professionele afdruk.   

 

Lezing: op 20 oktober om 20.00 uur, ook in de Agnietenkapel, houdt de bekende fotograaf Loulou 

Beavers een lezing getiteld “Mijn fotografie, een creatieve reis door de natuur”. De toegang 

bedraagt 10 euro (inclusief drankje na afloop). In verband met de beperkt beschikbare plaatsen 

graag van te voren aanmelden bij de secretaris (degoudsefotoclub@gmail.com)  

 

Meer informatie is te vinden op www.degoudsefotoclub.nl 

 

mailto:degoudsefotoclub@gmail.com
mailto:degoudsefotoclub@gmail.com
http://www.degoudsefotoclub.nl/
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kosten jubileumviering  GFC 2022 begroot ten laste gerealiseerd opmerking

jubileum

Tentoonstelling

huur agniettenkapel 825 825 825

receptie 400 400 427

pr materiaal 250 250 83

verzekering 40 40 0

huur panelen 100 100 100

fotoafdrukken (in passe partout 40x50) 240 0 14 alleen foto lex 

overige afdrukken 0 0 124 o.a. afdrukken teksten bij foto's

Lezing

honorarium 250 0

koffie e.d. 100 100 14

entree niet leden -150 0 80 euro entreegeld ontvangen

Fotowedstrijd

prijzen 0 0 24

drankjes 0 0 0 restanten receptie

Workshop 400 0

450 450 394

verkoop leden -150 -150 -260 leden en niet leden

verkoop niet leden -100 -100

Buffet voor leden

catering vergeer 600 600 636

overige hapjes 69

bijdrage partners -180

drankjes 150 150 0 restanten receptie

subsidie fotobond -300 -300 -300

totaal 3105 2365 1970

Boekje ( a4, 75x)
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