FOTOKRING GELEEN
Email-adres bestuur :
peterham@telfort.nl of
brievenbus@fotokring-geleen.nl
Datum: 21 januari 2016 (aangevulde versie)
Uitnodiging Jaarvergadering Fotokring Geleen op maandag 25 januari 2016 om
20.00 uur in het Plenkhoes Geleen.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Aandragen extra agendapunten door leden (kan op de avond zelf nog, maar ook via de
email)
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascontrolekommissie
6. Contributie
7. Fotograaf van het jaar 2015
8. Verslag secretaris
9. Samenstelling bestuur: Reglementair aftredend bestuurslid is Hay van Veghel die niet
herkiesbaar is. Verder is de bestuursfunctie van Hans Nohlmanns vacant. Statutair
moet het bestuur bestaan uit 5 leden. Er heeft zich to dusver 1 kandidaat gemeld.
Kandidaten kunnen zich van te voren aanmelden bij de voorzitter maar ook nog tijdens
de vergadering.
10. Programma 2016 (zie bijlage)
11. Nieuwe leden en ledenstop 2016. Op dit moment hebben we 30 leden waaronder 1
(niet actief) erelid.
12. Opzetten van werkgroepen bestaande uit leden die bepaalde thema’s uitwerken en
daardoor hun fotografisch vaardigheden verruimen. Aangedragen zijn:
a. Monumentenboek Sittard-Geleen (die loopt als een aantal jaren).
b. Maastricht of Sittard ; een boekje van een stad zou kunnen maken (4 a 5 man
werken dan samen aan dit project).
c. Portretten van inwoners van een dorp of stad.
d. Straatfotografie (in het weekend bij de bijenkorf kunnen maken, bekende plek
met veel muziek) ; landschapsfotografie (maas of het park); architectuur (pleinen
en kerken) of nachtfotografie (Sittard; hier kun je het meanderen van de beekjes
mooi vastleggen of de beekjes in de stad en er buiten).
e. Stedelijke landschappen: “urbex”fotografie
f. Landschapsfotografie: Geul/Gulp van bron tot monding, veengebieden ( grote
Peel of Baraque michel), monumentale bomen, reflecties, de mens in het
landschap, het veranderende landschap, verval.
g. Excursies industriesteden (Rotterdam, Eindhoven, Antwerpen, Wallonië,
Duitsland).
h. Emoties (bijv. fotografeer Geluksmomenten; iets waar je dankbaar voor bent,
wat je blij maakt, positieve gevoelens ..)
i. Macro (insekten , .....), Structuren, Table top
13. Tentoonstelling(en) 2016 (Mariapark in Sittard of elders)
14. Rondvraag
15. Afsluiting

Bijlage: Programma 2016
11 jan

inleveren fotobespreking 1

25 jan

Jaarvergadering ALV

8 febr

Vervalt i.v.m. Carnaval

22 feb

Fotobespreking 1e ronde door Susan Leurs (in de
bovenzaal)

7 mrt

Inleveren fotobespreking 2

21 mrt

Avond nog nader in te vullen

4 april

Fotobespreking 2e ronde

18 april

Avond nog nader in te vullen

2 mei

Inleveren fotobespreking 3 (Thema: sport)

16 mei

Vervalt ivm 2e Pinksterdag

30 mei

Fotobespreking 3e ronde

13 juni

Inleveren fotobespreking 4

27 juni

Clubuitstapje

11 juli, 25 juli,
8 augustus

Vervallen i.v.m. vakantie

22 aug

Praatavond, start nieuwe seizoen

5 sept

Fotobespreking 4e ronde

19 sept

Inleveren fotobespreking 5 (Thema: nog nader te bepalen)

3 okt

Avond nog nader in te vullen

17 okt

Fotobespreking 5e ronde

31 okt

Inleveren fotobespreking 6 (serie van 3-5 foto's)

14 nov

Avond nog nader in te vullen door inbreng clubleden of
gastspreker

28 nov

Fotobespreking 6e ronde door Eric van Zitteren (Q-Color)

12 dec

Avond nog nader in te vullen

26 dec

Vervalt i.v.m. met 2e kerstdag

