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“De fotoclubs hebben hiermee ook een duidelijke sociale functie. 
Ontmoeten, samenwerken, kennismaken met andere leefwijzen, acceptatie en 

waardering voor elkaar zijn, naast natuurlijk de inhoudelijke fotografie, belangrijke 
elementen. De clubs organiseren ook activiteiten voor een breed publiek: het merendeel 
verzorgt jaarlijks een tentoonstelling binnen het werkgebied van de club (dus verspreid 

over heel Zuid-Oost Brabant)” 
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1 VISIE EN MISSIE 
 
Onze doelstelling kan kort worden samengevat als “het bevorderen van fotografie als 
amateurkunst/creatieve vrijetijdsbesteding”; Vanuit die doelstelling stimuleren, activeren 
en ondersteunen we amateurfotografen en fotoclubs zodanig dat  

• de inhoud en kwaliteit van het geleverde beeldmateriaal verbetert; 
• de mogelijkheden van fotografie ten volle worden uitgenut; 
• de fotografie waar mogelijk groeit van creatieve vrijetijdsbesteding naar 

beeldende kunst; 
• de aangesloten leden extra kansen krijgen om te ontmoeten, deel te nemen en 

(zich) te laten zien. 
Voor de uitgebreide en formele doelstelling verwijzen wij hierbij kortheidshalve naar onze 
statuten (bijlage E9). 
 

Bijdrage Brabants cultuursysteem  
De Fotobond Brabant Oost vervult een maatschappelijke en artistieke rol in de provincie 
op het gebied van fotografie.  
Waar fotografie in de tweede helft van vorige eeuw vooral een technische bezigheid was 
voor amateurfotografen is fotografie met name de afgelopen twintig jaar gegroeid met 
een nieuwe dimensie. Niet alleen de (digitale) technieken, maar ook de daaruit 
voortkomende beeldscheppende mogelijkheden, kennen een stormachtige ontwikkeling. 
De fotografie heeft een steeds grotere rol gekregen in onze huidige maatschappij. Onze 
samenleving heeft definitief een stap gezet van tekst- naar beeldcultuur. Met name 
jongeren communiceren steeds meer via foto’s op tal van sociale media. Maar ook de 
opkomst van diverse, al dan niet besloten, fotogroepen via social media (CCC Holland, 
Black and White, Behind the lens, Fotografen, Dutch Photographers etc.) betekenen dat 
de reikwijdte van fotografie bij jong én oud steeds groter wordt. 
Fotografen worden uitgedaagd om meer verhalende of betekenisvolle foto’s te maken. 
Daarmee krijgen de foto’s meer betekenis voor de makers (techniek, artistiek, sociaal), 
maar ook voor het publiek (aan het denken zetten, thema’s bespreekbaar maken ed.). 
De van oorsprong wat behoudende achterban, die vaak nog uit het zwart-wit-tijdperk 
kwam, ontwikkelde zich, mede door onze organisatie en activiteiten tot gedreven 
fotografen die zich in groepsverband verder wil ontwikkelen. De fotograaf en de kwaliteit 
van de fotografie wordt bevorderd en de ontwikkeling is mede afhankelijk van de 
‘keten’/het systeem dat de Fotobond in stand houdt en verder ontwikkelt. 
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Analyse huidige situatie 
In de voorgaande jaren nam het bestuur voor merendeel zélf het initiatief om activiteiten 
op te zetten. We richtten onze activiteiten nagenoeg uitsluitend op de 37 Clubs en 45 
individuele leden van de Fotobond in Oost Brabant; ultimo 2016 totaal ca. 800 personen. 
Voor sommige activiteiten zijn ook niet-leden welkom; deze betalen dan extra om aan de 
activiteiten deel te nemen.  
 

 
(schermafdruk facebookpagina fotobond Brabant Oost) 
 
De huidige activiteiten zijn drieledig:  

1. Stimuleren en ondersteunen van fotografen bij tentoonstellingen. Dit onder meer 
om een breed publiek kennis laten maken met fotografie. 

2. We bevorderen kennis en talentontwikkeling o.a.  
• door lezingen van (beroeps)fotografen;  
• door het organiseren van mentoraten waarin (beroeps-)fotografen de 

amateurs begeleiden bij de ontwikkeling van een fotoproject. Vaak ook 
gekoppeld aan maatschappelijke opgaven: bijvoorbeeld het mentoraat ‘De 
kracht van de vrouw’ stimuleert de emancipatie en komt tot stand in 
samenwerking met een gelijknamig project van Museum ’t Oude Slot in 
Veldhoven. 

• door het verzorgen van cursussen om de ontwikkeling in clubs te bevorderen, 
zoals “fotobespreken voor  fotoclubs”, verdiepingscursussen, reizende 
fotobesprekers en uitwisselingen. 

• door het organiseren, eventueel in samenwerking met de landelijke Fotobond, 
van  wedstrijden. Jaarlijks is er de wedstrijd Foto Regionaal, waaruit selecties 
doorstromen naar de wedstrijd Foto Nationaal (de daaruit voortkomende 
selecties worden in heel Nederland geëxposeerd) Verder is er tweejaarlijks de 
Martien Coppensprijs, een landelijke wedstrijd voor documentaire fotografie. 
De Bondswedstrijd waaraan de clubs deelnemen door per club 10 foto’s in te 
zenden. De wedstrijd “Foto online” waarbij uitsluitend digitale beelden kunnen 
worden ingestuurd en de wedstrijd Foto Individueel, waaraan ieder bondslid 
individueel kan meenemen. Deelname aan internationale wedstijden (FIAP) 
wordt door de Fotobond gestimuleerd en gefaciliteerd.  

• Door het bevorderen van doorstroom van talenten naar de “Bondsmeester 
Klasse (BMK)”. Aspirant Bondsleden krijgen van ons ondersteuning bij het 
maken van hun portfolio. 

3. We bevorderen samenwerkingsverbanden met clubs en stimuleren de 
samenwerking met andere (cultuur-)organisaties.  
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Op lokaal niveau is er vaak al samenwerking met andere cultuurdisciplines. Uit 
een  kleine inventarisatie eind 2016 bleek dat er naast de genoemde 
tentoonstellingen (die ook plaats vinden in zorgcentra, bibliotheken, 
ontmoetingscentra, een tuincentrum en culturele instellingen o.a. musea) de 
volgende activiteiten al lokaal georganiseerd werden: 
• Fotowerk en exposities voor/over specifieke doelgroepen (Hippisch Centrum, 

bouwprojecten, carnavalsverenigingen, dichters collectief, geestelijk 
gehandicapten, autisten, ouderen, het volgen van verbouw- en 
nieuwbouwprojecten); 

• Samenwerkingen met dichters, toneelgroepen (open-lucht theater), muziek, 
dans, sportclubs en fotografie (oud-nieuw straatbeeld) in een gemeente, 
objecten van een museum; 

• Het maken van boeken i.s.m. Woningbouwcorporatie, Heemkundekring, VVV, 
dichters, gemeente; 

• Het maken van fotomateriaal t.b.v. gemeente gidsen, VVV-wandelingen; 
• Uitwisseling met buitenlandse clubs; 
• Deelname aan het Van Gogh jaar als thema; 
• Foto's maken op een fotostand op de jaarlijkse Oranjemarkt en Cult en 

Tumult;	 
• Het maken van een AV serie voor de Fanfare Union Fraternelle. De serie is 

tijdens de muziekuitvoering vertoond;  
• Het maken van een serie foto's voor een kunstenaar van museum het Slot in 

Veldhoven, die leidde tot posters van de foto's in het buitengebied van 
Veldhoven. 

 
De fotoclubs hebben hiermee ook een duidelijke sociale functie. Ontmoeten, 
samenwerken, kennismaken met andere leefwijzen, acceptatie en waardering voor elkaar 
zijn, naast natuurlijk de inhoudelijke fotografie, belangrijke elementen. De clubs 
organiseren ook activiteiten voor een breed publiek: het merendeel verzorgt jaarlijks een 
tentoonstelling binnen het werkgebied van de club (dus verspreid over heel Zuid-Oost 
Brabant). 
 

 
 
(schermafdruk internetsite fotobond Brabant Oost) 
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Wat hebben we daarvoor gedaan en gaan we nog doen? 
 

• Als bestuur waren we afgelopen jaren met te weinig leden om de taken adequaat 
te kunnen verdelen. We hebben ons bestuur “op sterkte” gebracht. Het bestuur is 
bemensd vanuit de hele regio en bestaat uit mensen met verschillende 
capaciteiten en kwaliteiten. De taken zijn op de verschillende competenties 
aangepast. De bestuursleden kennen elkaar door en door en kunnen vertrouwen 
op ieders inzet; 

• Uit de activiteiten van de afgelopen jaren blijkt dat er vaak nog op ‘eilandjes’ 
gewerkt wordt, zo ook door ons zelf. Dit wordt de komende vier jaar aangepakt 
door onder meer door het betrekken van de clubbestuurders. Hiermee wordt 
bevorderd dat clubbestuurders over de grenzen van de eigen organisatie en de 
eigen lokale omgeving heen kijken; 

• Het ontbreken van ervaringen uit het verleden en zicht op de verschillende 
kostenposten waren in het verleden vaker oorzaak van schommelende resultaten 
op de  activiteiten. We hebben de kosten steeds beter in de hand door 
ervaringsgegevens. Kosten van activiteiten worden meer dan voorheen in balans 
gebracht met de opbrengst in materiële en immateriële zin. Gebruikers betalen 
naar rato; 

• Voorkomen moet worden dat activiteiten en projecten niet parallel lopen met de 
behoefte aan ondersteuning bij de leden en de samenwerkingspartners, zoals in 
de afgelopen jaren wel gebeurd is. We gaan daarom een permanente cyclus tot 
stand brengen waarin we jaarlijks plannen maken en deze na afloop consequent 
evalueren om hieruit lering te trekken voor volgende jaren. Een evaluatie van elk 
van de activiteiten zal tot gevolg hebben dat de kwaliteit verbetert en dat de 
aansluiting bij de behoefte beter geborgd is. 

• Als bestuur bepaalden we voornamelijk zélf hoe ons aanbod er zou moeten 
uitzien. We stellen een adviesgroep van professionals uit het werkveld aan die 
regelmatig geraadpleegd wordt om de artistieke kwaliteit van ons aanbod naar de 
fotoamateurs te toetsen en bij te stellen. Waar op dit moment de reizende 
fotobesprekers en mentoren kleine groepen begeleiden en bevorderen kan een 
adviesgroep van professionals meer gestructureerd en preventief aanbevelingen 
doen waarop (de inhoud van) activiteiten kan worden afgestemd. 

 
 
Ambities en doelen 
Wat is onze “stip op de horizon” over 4 jaar? 
 

• De Fotobond, en met name de Fotobond in ons rayon, is bekend bij alle fotoclubs; 
• Álle zichzelf respecterende fotoamateurs zijn, hetzij individueel, hetzij in 

clubverband, bij onze bond aangesloten; de bond streeft naar een toename van 
10% per jaar; 

• De gemiddelde leeftijd van de aangesloten leden is jaarlijks gedaald met 2 á 3 
jaar. 

• Niet het bestuur van de Fotobond, maar met name de aangesloten clubs 
organiseren activiteiten die gericht zijn op samenwerking met andere 
cultuurdisciplines en een breed publiek; ook bondsleden en inwoners uit de hele 
regio kunnen de activiteiten bezoeken of daaraan deelnemen.  

• De fotografische kwaliteit van onze leden is zowel technisch als inhoudelijk 
verbeterd; er is meer sprake van ”scheppend” dan “documentair” beeldmateriaal. 

• De fotografische resultaten van de fotografen zijn meer projectmatig tot stand 
gekomen: toevallige plaatjes komen minder voor en hebben plaats gemaakt voor 
foto’s met een verhaal en foto’s met meer creativiteit. 

• Creatieve talentvolle fotografen krijgen en gebruiken faciliteiten om zich in de 
fotografie als kunstvorm verder te ontwikkelen. 
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• Het bestuur van de Fotobond in ons rayon is verder geprofessionaliseerd op het 
gebied van artistieke ontwikkeling en communicatie.  

 
Visie op talentontwikkeling 
De nieuwe mogelijkheden binnen de fotografie spreken ook nieuwe fotografen aan.  
 
Jongeren 
Jongeren van nu fotograferen veel meer dan de jongeren van destijds. Bovendien is de 
fotografie die jongeren beoefenen, vaak met mobiele telefoons, veel meer ”uit het leven 
gegrepen”. Zonder het zelf te weten zitten er vaak talenten onder de jongeren. Toch valt 
het niet mee om jongere fotografen te bereiken en onderdeel te laten uitmaken van de 
groepen fotografen die in groepsverband zichzelf ontwikkelen en waarvan de talenten 
mogelijk blijven liggen. De Fotobond voelt zich mede verantwoordelijk om de talentvolle 
jongeren uit te dagen. Om deze jongeren te bereiken is het bijvoorbeeld zinvol om een 
soort fysieke “instagram” of “fysieke Facebook” te organiseren. Een ontmoetingsplek 
waar jongeren hun beeldmateriaal kunnen voorleggen en bespreken. De Fotobond zal 
zich de komende jaren met name inspannen om de jongeren voor fotografie als creatieve 
tijdsbesteding te interesseren om daarmee talenten nar boven te halen en de gemiddelde 
leeftijd van de leden naar beneden. 
 

 
 
  
Beginnende fotografen 
In alle leeftijdsgroepen wordt de fotografie als creatief uitdrukkingsmiddel ontdekt, hetzij 
via de mobiele telefoons van nu, hetzij via de vaak uitstekende compactcamera’s. Een 
deel van deze “beginnende” fotografen neemt daadwerkelijk de stap om zich aan te 
sluiten bij een fotogroep. De besturen van de fotogroepen en de besprekers zijn, mede 
door cursussen en begeleiding, in zijn algemeenheid voldoende toegerust om ook 
beginnende fotografen te betrekken en positief te stimuleren. Zaak is daarbij, en 
tegenwoordig is dat steeds meer, om te concentreren op het beeld en niet op de techniek 
van de camera of het computerprogramma. De techniek is ondersteunend aan het beeld. 
Beginnende fotografen worden door medeclubleden gestimuleerd om beelden meer te 
laten spreken. Daarvoor krijgen zij adviezen, maar meer dan voorheen leren ook de 
fotografen “al doende”, werkend met de eigen camera en met de eigen software. Een 
deel van de nieuwe fotografen maakt nog niet zélf de stap om zich in fotoclubverband 
verder te ontwikkelen. Om nieuwe fotografen te interesseren voor fotografie in 
clubverband worden, meestal lokaal, cursussen georganiseerd. Als voorbeeld 
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bijvoorbeeld Fotogroep Waalre die al enkele keren een avondcursus “betere 
vakantiefoto’s” of een avondcursus “haal meer uit uw fototoestel” heeft georganiseerd. 
Geïnteresseerde fotografen maken op die wijze laagdrempelig kennis met de fotogroep 
en nemen soms het besluit om “op proef” mee te draaien.  
 
Samenwerkingspartners 
Visie op samenwerking met andere partijen 
 
Meer dan voorheen wordt een verbinding gezocht en gevonden tussen de hobbyfotograaf 
en andere partijen. Fotografen die op zoek zijn naar interessante objecten of projecten 
vinden partijen die op zoek zijn naar ondersteunend materiaal. Hierboven onder punt 3 
bij analyse hebben wij tal van voorbeelden genoemd. Dat zijn bijna allemaal voorbeelden 
van samenwerking waarbij een win-win-situatie is ontstaan door vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Soms is de vraag van de fotograaf naar een project leidend, soms ook 
is de vraag van een organisatie die beeldmateriaal nodig heeft leidend. De mate van 
(creatieve) vrijheid speelt daarbij vaak een bepalende rol. Mede om die reden wordt door 
organisaties vaak een wedstrijdelement ingebouwd.  
 
Als Fotobond Oost Brabant hebben wij ook vaste samenwerkingspartners: 
 
• 45 fotoclubs verspreid over Brabant Oost. Zie de bijlage.  
• Landelijke Fotobond. http://fotobond.nl Verstrekt subsidie; levert bondsmentoren, 

organiseert wedstijden, initieert en ontwikkelt cursussen. 
• De Verdieping, De Verdieping is onderdeel van Museum 't Oude Slot. In samenwerking 

met de medewerkers van het museum worden hier (jaarlijks) tentoonstellingen 
georganiseerd. De directie heeft toegezegd dit de komende vier jaar te willen 
continueren. 

• Phoenix Cultuur (http://www.phoenixcultuur.nl ) in Veghel. Samen een mentoraat 
aangeboden. Verdere samenwerking staat op de planning. 

• Met CKE zijn gesprekken geweest over samenwerking. Contacten kunnen 
geïntensiveerd worden. 

• Fotobond Brabant West. Over en weer gaan uitnodigingen voor lezingen en 
tentoonstelling uitgewisseld worden. Samen gaan we de in te stellen klankbordgroep / 
adviesgroep consulteren. De verschillende activiteiten om de doelgroep jongeren te 
bereiken gaan we na gebleken succes met elkaar uitwisselen. 

• NB’80. Zie:  http://nb80.videofilmers.nl Op lokaal niveau zijn voorbeelden van 
samenwerking van video- en fotoclubs. Met name bij gezamenlijke tentoonstellingen. 
Op bestuurlijk niveau willen we samenwerken op dit verder te stimuleren. 

• Fotobond Limburg; o.a. uitwisseling van kennis en juryleden en organisatie van 
wedstrijden. 

• Kunstbalie. Ondersteuning bij aanvragen, ondersteuning door scholing, mogelijk een 
koppeling maken naar ‘Community art’ (zie: http://communityartbrabant.nl/projecten) 

• Diverse wisselende partners in de cultuur- en maatschappelijke keten m.b.t. 
gezamenlijke organisatie van activiteiten. 

• (Bonds)mentoren die door ons worden ingehuurd voor de begeleiding van fotografen 
en fotoclubs bij hun (creatieve) ontwikkeling. 

• Sprekers uit diverse disciplines, die onze leden informeren over de ontwikkelingen in 
de markt, de techniek of de digitale media (zoals Jeroen Horlings, Ilse Wolf, Lieke 
Janssen e.d.) 
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2 ACTIVITEITENPLAN 
Projecten voor de achterban 

	

Het bestuur van afdeling 16 Noord-Brabant Oost van de Fotobond zet zich in om 
activiteiten te ontplooien voor leden van de Fotobond maar ook voor andere amateur 
fotografen in Brabant. Het doel is steeds om de ontwikkeling van de fotografie en de 
fotograaf te bevorderen door een programma van workshops en lezingen aan te bieden. 
De afgelopen jaren zijn we hier succesvol in geweest gezien het groot aantal deelnemers 
aan de verschillende activiteiten. Op het gebied van de amateurfotografie behoort de 
afdeling Noord-Brabant Oost samen met de afdeling Noord-Brabant West tot de meest 
actieve rayons van de Fotobond in Nederland.  
  

Een aantal jaren geleden hebben we 
een lijn van thema’s ingezet waarbij 
de ontwikkeling van de fotograaf zelf 
centraal staat. Aan bod geweest zijn 
o.a. het ontwikkelen van een eigen 
beeldtaal en het presenteren van 
jezelf. Afgelopen jaar hebben we 
gekeken hoe nieuwe ideeën worden 
gegenereerd en hoe dit te stimuleren 
is. In 2017 gaan we verder met het 
thema: “Fotocultuur”, dit sluit, 
volgens ons, ook aan bij het 
jaarthema van de Nederlandse 
fotografie: "Kijk, dit ben ik". Tevens 
kunnen we binnen dit thema gaan 
kijken naar het gebruik van Sociale 
media onder de jongeren.      

 
   
Hoofdlijnen van ons activiteitenplan zijn in aansluiting op onze doelstellingen in de 
volgende aspecten uitgewerkt: 

• Talentontwikkeling 
• Verbreding kennismaking  met fotografie 
• Samenwerkingen 
• Organisatorische versterking 

Hieronder staan de activiteiten voor 2017 beschreven, echter deze worden per jaar 
opnieuw geactualiseerd, aansluitend op onze visie. 

 
Activiteitenplan voor 2017  
  

Talentontwikkeling voor de foto-amateur / clubs. (Cursussen en 
wedstrijden) 

Thema mentor project: ‘Fotocultuur'    

In 2017 voeren we thema project Fotocultuur uit. In deze workshop van 4 of 5 dagdelen 
gaan vier groepen van fotografen aan de slag om een beeldverhaal te maken. Tijdens de 
cursus wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig beoordelen van je eigen 
materiaal aan de hand van criteria zoals die algemeen in de cursus foto bespreken 
gehanteerd worden. Het is de bedoeling dat de resultaten van deze workshop 
tentoongesteld worden zoals nu in mei 2017 in het museum van Veldhoven.. 
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Kwaliteitsbewaking vanuit het museum is aanwezig met betrekking tot artistieke 
ondersteuning, samen wordt er gekeken naar een kwalitatief hoge afsluiting van het 
mentoraat.  
Ook de opvolgende jaren zal een mentor project op de activiteitenlijst staan. Het 
onderwerp zal steeds aan een onderwerp gekoppeld zijn dat landelijk in een of andere 
vorm met een culturele activiteit te maken heeft. Het onderwerp wordt vastgesteld in 
overleg met de klankbordgroep (zie hierna). 

Lezingen aansluitend op het jaarthema  

Het streven is om een viertal lezingen te organiseren die aansluiten op het jaarthema. De 
lezingen zullen zich dan ook richten op beeldende fotografie, esthetische fotografie en de 
verhalende fotografie om op deze wijze leden van de Fotobond te laten zien wat voor 
soort fotografie er is en wat de mogelijkheden zijn om zichzelf te ontwikkelen in de 
fotografie op verschillende gebieden.  

Lezingen door jonge fotografen  

In 2016 zijn we gestart om jonge, pas 
afgestudeerde fotografen of kunstenaars 
een lezing te laten verzorgen, dit willen 
we in 2017 voortzetten om op deze wijze 
onze leden in contact te laten komen met 
de moderne ontwikkelingen in de 
fotografie maar ook om te proberen 
verjonging in de gelederen in te brengen 
en jonge mensen te interesseren in 
fotografie en fotoclubs. Met deze serie 
lezingen zullen we ook proberen het 
nieuwe fotograferen met mobieltjes en de 
sociale media onder de aandacht te 
brengen.   

Talentontwikkeling: Cursussen  “Foto bespreken” en “Foto bespreken voor 
gevorderden”   

Het bespreken van foto’s is een essentieel onderdeel van iedere clubavond en 
organiseren we voor de leden een cursus waarin de basis vaardigheden van het 
beoordelen en bespreken van foto’s wordt uitgelegd en geoefend. Voor diegenen die 
reeds deze cursus gevolgd hebben en toch behoefte hebben aan verdieping van de 
kennis en vaardigheden wordt er in 2017 een vervolg cursus georganiseerd waarbij 
beeldtaal en verbeelding en uitwerking van het onderliggende idee, centraal staan.   

Workshop LightRoom  
 
Om de ideeën handen en voeten te geven, worden er workshops 
Lightroom gegeven zodat ook de techniek beheersbaar wordt. Omdat Lightroom een  
essentieel tool is binnen de fotografie zullen we de 
clubs ook de mogelijkheid bieden om deze cursus ook binnen de 
eigen fotoclub te houden.  

 Wedstrijd 'Foto Regionaal'  

Om de fotografen te selecteren die mee mogen doen met de landelijke Fotobond 
wedstrijd “Foto Nationaal” organiseren we in Brabant Oost een regionale wedstrijd voor 
alle aangesloten Fotobond leden. De deelnemers dienen een serie van 5 foto’s in te 
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leveren. Een vakkundige jury zal de selectie maken uit alle inzendingen. Deze selectie zal 
later meedingen naar de prijzen in “Foto Nationaal” op landelijk niveau.  

Bondsfotowedstrijd bespreking  

Elk jaar kunnen leden van de Brabant-Oost meedoen met de landelijke 
Bondsfotowedstrijd. Deze wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd en vele clubs doen al 
jaren mee. Na afloop wordt de bespreking van deze wedstrijd  regionaal georganiseerd in 
Brabant-Oost.  

 

 

Martien Coppensprijs   

De Martien Coppensprijs is dé wedstrijd in Nederland voor documentairefotografie door 
vrijetijdsfotografen. Deelnemers zenden een documentaire reeks in van vijf 
samenhangende foto’s over een thema. De Martien Coppensprijs wordt georganiseerd 
door een werkgroep van de Fotobond, Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie en de 
Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout en ondersteund door de Fotobond Brabant-
Oost. De resultaten van deze wedstrijd worden als een reizende tentoonstelling op 
verschillende plekken tentoongesteld.  

Jaar afsluitende lezing: “Fotocultuur”  

Op de jaar afsluiting willen we de bekende fotograaf of kunstenaar uitnodigen om zijn 
verhaal te doen over Fotocultuur. Deze lezing zal toegankelijk zijn voor de leden van de 
Fotobond maar ook voor andere belangstellenden.  
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Audio visuele presentaties  

Omdat het bewegende beeld in de fotografie nog steeds belangrijker wordt, willen we 
hierin de komende jaren investeren. Binnen Brabant-Oost is een groep leden met deze 
AV activiteit bezig en zullen door de Fotobond Brabant-Oost ondersteund worden.  

Verbreding van de kennismaking met fotografie (lezingen, 
betrekken jeugd)  

Betrekken jeugd.  

Fotobond Brabant-Oost wil het nieuwe fotograferen aanmoedigen en jeugd motiveren 
voor fotografie. We willen hier graag een onderzoekscommissie voor instellen om een 
breder plan te maken voor bijv 2018. Streven is om met talentvolle jonge fotografen 
samen te gaan werken om te kijken waar de behoeftes en uitdagingen liggen op dat 
gebied. In 2016 hebben we fotografe Ilse Wolf uitgenodigd voor een lezing over sociale 
media. MAW wat kan sociale media bijdragen aan de fotografie. Fotobond Brabant West 
is voornemens om een programma voor clubs op te zetten om de doelgroep jongeren te 
bereiken. Bij gebleken resultaten gaan we onze ervaringen uitwisselen (medio 2018) 
zodat we er over de gehele provincie van kunnen profiteren. 

Fotofestijn Oost-Brabant 2018: voorbereiding.  

Onlangs heeft de evaluatie van Fotofestijn Meierijstad plaatsgevonden de samenwerking 
m.b.t. verschillende fotoclubs van 2016. Hieruit is een nieuw idee geboren; Fotofestijn 
Oost-Brabant. Het idee is dat we een lang weekend of kleine week ergens rondom Veghel 
een centrale activiteit plannen rondom fotografie.  

Het idee is om clubs uit te nodigen van Oost-Brabant om samen deze activiteit op te 
gaan zetten voor 2018. Alle clubs wel of niet aangesloten bij de Fotobond kunnen 
daarvoor worden uitgenodigd om te brainstormen. Deze activiteit kan ook eventueel 
samen met andere Maatschappelijke organisaties om dit voor een breder publiek  te 
organiseren.   

Samenwerkingen (clubs / projecten met omgeving)  

Bevordering van samenwerking met maatschappelijke organisaties  

Als Fotobond Brabant-Oost willen we de komende jaren de aangesloten fotoclubs 
stimuleren om zelf activiteiten te ondernemen om de verbintenis met andere, lokale 
maatschappelijke organisaties te verbeteren. Hieraan kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan samenwerking met plaatselijk kunstgroepen of scholen en gemeentes.  

Mobiliseren van clubs om te samenwerken.  

De Fotobond Brabant-Oost wil de onderlinge samenwerking tussen de fotoclubs 
bevorderen door te inventariseren wat de gezamenlijke belangstellingen is, de clubs te 
stimuleren om samen activiteiten te ondernemen zoals fotowandelingen en musea 
bezoek. Wij kunnen daar de ondersteunende factor voor zijn door het aandragen van 
draaiboeken die we op de plank hebben liggen, zo hoeft er niet telkens het wiel 
uitgevonden te worden.  
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Ondersteuning club projecten   

De Fotobond Brabant-Oost wil de aangesloten clubs ondersteunen bij het organiseren en 
realiseren van interessante grensoverschrijdende projecten, speciaal als deze de 
samenwerking tussen verschillende lokale cultuurgroepen bevorderd.  

Cursussen   

Leren jureren  is een nieuwe cursus die landelijk gegeven wordt, wij zouden deze cursus 
graag naar oost Brabant halen voor onze leden. Nieuwe cursussen ontwikkelen voor een 
landelijk bereik om zo samen te werken met andere fotoclubs / fotobonden. Dit 
gekoppeld aan resultaten van afgenomen enquêtes.   

 

Organisatorische versterking (klankbordgroep / team building / 
soc. Media / ondersteunende pakketten / 
communicatiedeskundige)  

Klankbordgroep  

Twee keer per jaar overleg met inhoudelijk deskundigen op fotografie gebied. Dit ter 
bewaking en inspiratie van de inhoudelijke kwaliteit van ons programma voor de 
verschillende doelgroepen.  

Deskundigheidsbevordering   

Om de kennis van het bestuur up-to-date te houden en om inspiratie en ideeën op te 
doen voor nieuwe activiteiten organiseren we in 2017 en de volgende jaren een aantal 
bijeenkomsten waarbij, in een gepaste omgeving, overlegd wordt onder leiding van 
externe adviseurs zoals communicatiedeskundige of sociale mediadeskundige. Ook het 
overleg met andere afdelingen binnen de Fotobond en andere kunstinstellingen zal tot 
een nóg meer inspirerend programma voor de komende jaren moeten leiden. Fotobond 
Brabant West wil graag aansluiten bij de klankbord- / adviesgroep bijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten zullen jaarlijks plaatsvinden. 

Bestuursmiddelen   

Ter bevordering van de efficiëntie van het bestuur maar ook om de communicatie met de 
achterban te verbeteren zijn een aantal hulpmiddelen noodzakelijk. Dit betreft o.a.  een 
boekhoudkundig pakket, applicaties voor communicatie (nieuwsbrieven, internetsite, 
ledenadministratie) etc.  

Acties gericht op de versterking van de eigen organisatie 
 
We hebben een advies groep van professionals uit het werkveld aangesteld die twee keer 
per jaar geraadpleegd wordt om de artistieke kwaliteit van ons aanbod naar de foto-
amateurs te toetsen en bij te stellen. 
 
Het inhuren van een communicatie-expert in om de details van het communicatieplan in 
te vullen en om verder te onderzoeken wat wij en de aangesloten clubs met sociale 
media kunnen. Met name om de doelgroep ‘jongeren’ te bereiken.  
 
Verdere versterking door:  

• Teambuilding / inspiratie dag;  
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• Training sociale media 
• Gebruik Hostingpakket, (Ymlp), boekhoud- en administratiepakket E-

boekhouden.nl. 
• Overleg met de Kunstbalie. Aansluiten bij de workshops / cursussen van de 

Kunstbalie. 
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3 ORGANISATIE 
Statuten 
Bijlage   E9 
 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Toon Bekkers: eigenaar ICT-bedrijf. Is een echte netwerker. Lid van twee 
fotogroepen en aanjager van gerevitaliseerde afdeling Brabant Oost in 2008. 
 
Secretaris: Gerard Brands: Werkzaam geweest bij Fontys Toegepaste 
Natuurwetenschappen. In het onderwijs gericht op inspireren en talentontwikkeling. Als 
amateur actief sinds zijn 14e jaar. Lid van Fotoclub in Gemert. Deelnemer diverse 
mentoraten. Opleiding gevolgd bij Fotoclub.nl. Drijvende kracht achter de organisatie van 
tal van projecten en activiteiten.  
 
Penningmeester: Arnoud Augustinus: werkzaam in het bedrijfsleden. Lid van een 
fotogroep en lid van het Fotocollectief. 
 
Leden: 
Marko Schulten: Is de automatiseringsdeskundige binnen ons bestuur. Ontwikkelt 
programmatuur en coördineert het gebruik van verschillende applicaties voor 
internetbeheer. 
 
Carel Bullens: Ervaring in diverse besturen op professioneel en amateurgebied. 
Fotografeert als sinds zijn 14e jaar. Heeft al enkele publicaties op zijn naam staan en 
resultaten gehaald bij wedstrijden. Is oprichter van gemengd koor Sheliak en oprichter 
van Fotogroep Waalre. 
 
Marga Nuijs : administratief medewerker en onderhoudt de website van een eigen 
bedrijf. Is  beginnend bedrijfsfotograaf en werkervaringen liggen in de zorg. Marga is 
sinds enkele jaren voorzitter van fotoclub Kiekus, daarvóór secretaris en lid. Heeft de 
fotovakschool te Boxtel afgerond. Haar interesses liggen in de wereld van de 
communicatie/ fotografie / social media. 
 
Joep Julicher: Werkzaam geweest als beleidsmedewerker en beheerder van de 
kunstcollectie Fontys Hogescholen (omvang 3500 werken). Fotografeert sinds 24e jaar. 
Opleiding: aantal cursussen, workshops en studieweken bij het CKE. 
Sinds eind 2015 lid van Fotokring Riethoven, sinds januari 2017 voorzitter. 
 
 

Artistieke leiding  
 
De artistieke leiding (let op de wisselingen per project) 
Ter ondersteuning van onze organisatie willen we ‘artistiek inhoudelijke' klankbordgroep, 
van drie deskundigen uit het werkveld instellen en deze regelmatig raadplegen. 
Toegezegd hebben: 

• Martijn van den Broek, hoofd collecties van het Nederlands Fotomuseum te 
Rotterdam. Dhr. van den Broek wil namens het museum graag een bijdrage 
leveren. 

• Rik Suermondt ( www.riksuermondt.nl ) is fotohistoricus. Docent fototheorie aan 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en AKV/Academie St. Joost in Breda. 
Heeft veel publicaties op zijn naam staan. 

• Petra Cardinaal, directeur Galerie Pennings (www.galeriepennings.nl ) Deze 
galerie (opgericht in 1979) vertegenwoordigt 16 hedendaagse beroepsfotografen / 
kunstenaars. 
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De CV’s zijn toegevoegd als bijlage. 
 
De klankbordgroep van professionals zal worden ingesteld na toekenning van de 
subsidie.  
 
 
Opleiding bondsmentoren 
De Landelijke Fotobond heeft een opleiding voor de bondsmentoren, die bij ons worden 
ingezet voor cursussen en mentoraten. De mentoren dragen op regionaal niveau bij aan 
de ontwikkeling van de creatieve en artistieke kwaliteit. 
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4 COMMUNICATIEPLAN 
 
Inleiding 
 
Uiteindelijk zal gerichte communicatie er toe moeten leiden dat een doelgroep deelneemt 
aan een bepaalde actie en daarvoor zal de keten ‘kennismaken – leren – doen (de actie 
uitvoeren), gestuurd moeten worden door een effectief (marketing- ) en 
communicatieplan.  
Communicatie zal ook gaan ook over inhoud, interne organisatie en externe organisatie 
met o.a. als doel zicht te krijgen hoe wordt omgegaan met de veranderende wensen, 
behoeften en ontwikkelingen.  
Per hoofdgroep is een tabel opgenomen met de doelgroep, doelstelling, boodschap en zo 
mogelijk middelen. 
Aangezien we zelf geen deskundigheid op het gebied van communicatie hebben willen we 
ook ons snel na toekenning van de subsidie laten adviseren door een communicatie 
deskundige om het voorliggende plan zo nodig te laten bijstellen en nader in te vullen 
met bv. ‘hoe breng je de boodschap’ en wat voor planning en middelen hoort bij een 
efficiënte communicatie.  
Het communicatieplan zal aansluiten op het activiteitenplan en is onderverdeeld in 
dezelfde hoofdgroepen, zodat de doelstellingen duidelijk zijn (zie hiervoor). 
 

• Talentontwikkeling voor de foto-amateur / clubs. (Cursussen en 
wedstrijden) 

doelgroep doelstelling boodschap middelen 
Fotoclubs  Talentontwikkeling. 

Deelname aan 
mogelijkheden voor 
talentontwikkeling door 
lezingen, cursussen, 
mentoraten, exposities. 
Deelnemen aan 
wedstrijden. Regionaal, 
landelijk, BMK, FIAP. 
 

Meerwaarde van 
cursussen 
(fotobespreken, 
verdieping 
fotobespreken en 
ontdekken van 
talent) en aan  
voorbereiding traject 
talent ontwikkeling. 
Bijwonen van 
lezingen inspireert. 

Directe mail. Digitale 
nieuwsbrief. 
Oproepen tijdens 
lezingen en club 
bijeenkomsten. 
Sociale media.  
 

Nieuwe 
leden en 
fotoclubs 

Verbreding van het 
bereik;  
Verjonging 

Meerwaarde 
deelname Fotobond-
activiteiten en 
mogelijkheden 
talentontwikkeling 

Sociale media 
inzetten; 
Verder ontwikkelen 
met 
communicatiedeskun
digen. 

• Verbreding van de kennismaking met fotografie (tentoonstellingen, 
lezingen, betrekken jeugd) 

doelgroep doelstelling boodschap middelen 
Het "grote 
publiek". 

Amateur 
kunst van 
andere 
disciplines 

Deelnemen aan 
activiteiten (actief 
of passief). 

Evt. aansluiten bij 
fotoclub. 

Bekijken en genieten van 
tentoonstellingen. Onderwerp 
zijn van fotoseries (wijken, 
buurten, buurtfeestje, 
buurtbewoners). 
Maatschappelijk relevante 
onderwerpen kunnen worden 
aangedragen. In clubverband 

Communicatiekanalen: 
lokale krant; digitale 
nieuwsbrief; berichten 
op sites. 
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vergroot je je talent. 
Culturele 
instellingen 
en musea. 

Uitvoeren van 
projecten / 
regelmatig terug 
kerende 
activiteiten met 
Clubs en 
Fotobond. 
Monitoren van 
publieksbereik  

Meerwaarde van regelmatige 
samenwerking trekt meer 
publiek en levert wederzijdse 
waardering voor elkaar. 

Contact via gesprek. 
Koppeling lokale 
partijen.  

Jeugd Tweeledig: kennis 
maken met 
‘betekenisvolle 
fotografie’ en 
aansluiting vinden 
bij de 
amateurfotografie 

Er bestaat meer dan een 
‘selfie’. Waar en hoe zet je 
fotografie in.  

In clubverband vergroot je je 
talent. 

Sociale media inzetten 
met voorbeeld en 
uitdagingen. 

Samenwerkingen met 
fotowinkels 

Beginnerscursussen 
(zélf of via anderen)  

De communicatie zal ook een rol spelen om er voor de zorgen dat de partijen ook de 
tentoonstellingen en clubs vinden. Plaats en tijd. 

• Samenwerkingen (clubs / projecten met omgeving) 

doelgroep doelstelling boodschap middelen 
Fotoclubs, 
activiteiten 

Activiteiten uitvoeren 
met de lokale 
‘omgeving’ van de club. 
Clubs kennen partijen 
die werken aan 
maatschappelijke 
opgaven. Gezamenlijke 
projecten. 
Samenwerking met 
andere clubs / andere 
disciplines. 

Samenwerking kan 
tot mooie resultaten 
leiden. Plan van 
aanpak en uitvoering 
opstellen, 
communiceren. 
Ondersteuning bij 
opstellen van 
projectplan en / of 
mentoraat en extra 
sprekers is mogelijk.  

Gebruik van de 
Gemeentegids. 
Gesprek met 
gemeenten. 
Uitvoeren, 
communiceren en 
laten zien aan de 
"omgeving". 
Rapporteren aan 
Fotobond O-Br. 
 

Landelijke 
Fotobond 

Behoeften van rayons 
en clubs sluiten aan bij 
aanbod van de bond 
(cursussen en 
mentoren) 

Ontwikkelen van 
cursussen en 
opleiden van 
mentoren, die 
aansluiten bij de 
belangstelling van de 
clubs en bij de 
ontwikkelingen in de 
fotografie. 

Verslagen 
klankbordgroep 
gebruiken om 
richtingen en trends 
mee aan te geven.  
Enquête clubs naar 
behoeften via mail. 
 

Kunstbalie Ondersteuning bieden 
aan Fotobond Brabant 
Oost en individuele 
clubs. Ondersteuning bij 
de subsidie aanvraag en 
/of ook later bij de 
uitvoering. 
 

Regelmatig contact 
kan leiden tot 
wederzijds inspireren 
en tot meer ideeën 
voor samenwerking. 

Overleg over 
aansluiting behoefte 
en aanbod. 
Mail en overleg. 
Berichten op sites. 
Communicatiepartner 

Fotobond 
Brabant 

Wederzijds bezoek aan 
tentoonstellingen en 

Wederzijds belang en 
voordeel. 

Directe mail, 
nieuwsbrief, 
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West en 
Limburg 

lezingen. 
Wederzijdse inspiratie. 

berichten op sites. 
Sociale media. 

• Organisatorische versterking (klankbordgroep / team building / soc. 
Media / ondersteunende pakketten / communicatiedeskundige) 

doelgroep doelstelling boodschap middelen 
Kunstbalie Ondersteuning voor het 

bereiken van diverse 
doelstellingen. 

Breed uitdragen van 
cultuur is ieders 
belang 

Publicatie op site. 
Overleg. Cursussen. 

Klankbord-
groep 

Toetsing en advies over 
artistieke kwaliteit. 
Samen met Brabant 
West. 

Versterking 
amateurfotografie 
verhoogd de 
betrokkenheid van 
professionals en 
musea  

2 bijeenkomsten per 
jaar. Verder mail en 
telefonisch overleg.  

Communica-
tiedeskun-
dige 

Uitgewerkt 
communicatieplan. 
Werkende infrastructuur 
voor het bereiken van 
nieuwe (jongere) leden.  

Meerwaarde van 
fotografie in 
‘clubverband’ 

Sociale media. 
Website. En verder 
op initiatief van de 
adviseur. 

Brabant 
West 

Uitwisseling van elkaars 
resultaten bij het 
bereiken van de 
doelgroep jongeren 

Samen sterker en 
mogelijk betere 
resultaten 

Overleg en 
informatie-
uitwisseling. 

NB’80 Versterking van de 
samenwerking 

Breder publiek 
boeien. 
Samenwerken geeft 
meer mogelijkheden. 

Overleg en 
simulering van de 
lokale clubs tot 
samenwerking door 
de diverse 
communicatie 
kanalen te gebruiken 

 
 
Planning. 
Instellen klankbordgroep, jaarlijks het activiteitenplan mee bespreken, nader invullen / 
aanpassen. 
Overleg met de communicatiedeskundige. Compleet maken van kanalen: zender, 
ontvanger en middelen. En  verder planning wanneer, wat en hoe naar de verschillende 
doelgroepen. Dit opnemen in een jaarlijks planoverzicht. Mogelijk startpunt: 
Communicatie via sociale media inzetten (lezing Ilse Wolf in praktijk brengen) dit geldt 
ook voor clubs om de aansprekende resultaten te laten zien. De samenwerking met 
Brabant West en NB’80 zal in de loop van 2017-2018 uitgewerkt worden, waarna in de 
loop van 2018 en verder de resultaten zichtbaar worden. 
 
 
Evaluatie. 
Per activiteit wordt een verslag gemaakt. Hieruit volgt of de communicatie passend is 
geweest voor de doelgroep. Zo nodig wordt en communicatie voor de volgende keer 
bijgesteld. Een samenvatting van alle activiteiten wordt gebruikt als verslaggeving en 
verantwoording naar de Provincie. Dit zoveel mogelijk in de vorm van een beeldverslag. 
 
Jaarlijks wordt geëvalueerd bij de clubs op de activiteiten passen bij de belangstelling. 
Ook wordt jaarlijks gevraagd aan de clubs wat die met hun omgeving samen hebben 
uitgevoerd. Dit wordt ook met de klankbordgroep besproken. En zo nodig het programma 
bijgesteld. 
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5 BEGROTING 
 
 	
Begroting voor 2017 tot en met 2020 	
 	

 	
Alle hierboven genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Onze organisatie heeft geen recht op 
verrekening of teruggave van de BTW. 
 
 
Toelichting bij de posten in de begroting 	
 	
1 Voor de diverse activiteiten, zoals workshops, mentoraten en lezingen worden 

begeleiders en sprekers ingehuurd  
2 Reiskosten voor de sprekers en begeleiders van de workshops en de lezingen  
3 De Fotobond Brabant Oost huurt voor de activiteiten diverse zalen en gelegenheden 

af op verscheidene plaatsen verdeeld over Brabant  
4 Deze post bevat:  -- Huur multimedia apparatuur (beamer, geluid en licht 

installatie) welke gebruikt wordt bij de lezingen en workshops.   --Middelen, zoals 
afdrukken en kopieën, die worden verstrekt tijden de workshops.   -- Presentatie 
middelen (naam bordjes en folders) voor de verschillende tentoonstellingen.  

5 Kosten gemaakt door de Fotobond Brabant-Oost tijdens bestuurlijke activiteiten en 
vergaderingen en de reiskosten van bestuursleden naar de verschillende activiteiten  

6 Financiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de aangesloten clubs voor 
het organiseren van breed toegankelijke activiteiten.  

7 Kosten voor het organiseren van cursussen  
8 Kosten voor de inhuur van deskundigen, voor deskundigheidsbevordering en 

klankbordgroep bijeenkomsten.  
9 Middelen ten behoeve van het uitvoeren van de bestuurlijke taken, zoals een 

boekhoud en communicatie programma en een website.  

Reference Kosten uit werkblad1

Kosten 2017 2018 2019 2020

1
Honorarium workshop begeleiders en sprekers 3,600€               3,800€         3,800€         3,800€          

2 Reiskosten sprekers en begeleiders 1,300€               1,300€         1,300€         1,300€          
3 Zaal huur 1,500€               1,600€         1,600€         1,600€          
4 Presentatie materialen (zoals beamer) 700€                  700€            700€            700€             
5 Organisatie kosten 1,200€               1,200€         1,200€         1,200€          

6
Ondersteuning activiteiten geoorganiseerd door 
de aangesloten clubs

1,200€               1,600€         1,200€         1,200€          

7 Cursussen 400€                  400€            400€            400€             
8 Inhuur deskundigen 1,200€               1,200€         600€            600€             
9 Bestuurs middelen 700€                  700€            700€            700€             

10 Onvoorzien 500€                  500€            500€            500€             

11
Afronden activiteiten overgeheveld van 2016 naar 
2017

3,700€               -€             -€             -€              

Kosten Totaal € 16,000 € 13,000 € 12,000 € 12,000

Totale kosten 2017-2020 € 53,000

Inkomsten 2017 2018 2019 2020
12 Bijdrage bezoekers en deelnemers workshops en cursussen en lezingen2,500€               2,500€         2,500€         2,500€          
13 Bijdrage Fotobond 1,600€               1,600€         1,600€         1,600€          
14 Subsidie overheveling 2016 naar 2017 3,700€               -€             -€             -€              
15 Eigen uit eigen middelen 200€                  200€            300€            300€             

16 aanvraag subsidie 8,000€               8,700€         7,600€         7,600€          

€ 31,900

inkomsten totaal € 16,000 € 13,000 € 12,000 € 12,000

Totale subsidie aanvraag 2017-2012
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10 Onvoorziene kosten  
11 Kosten voor het afronden van een aantal specifieke activiteiten die gepland waren in 

2016 maar als gevolg van de verlate beschikbaarheid van de subsidie voor 2016, 
deels verschoven zijn naar 2017.  

  
12 Bij verschillende activiteiten wordt een eigen bijdrage van de bezoeker of deelnemer 

gevraagd  
13 Alle aangesloten leden betalen contributie aan de Landelijke Fotobond. Een 

evenredig deel hiervan wordt aan de Fotobond Brabant Oost ter beschikking gesteld 
voor het organiseren van activiteiten.  

14 Overheveling van een deel van de subsidie, verstrekt in 2016, voor de financiering 
van de kosten van de naar 2017 verschoven activiteiten.  
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Bijlage: lijst met aangesloten clubs (ultimo 2016): 
 
Asten-Someren Fotokring Beeldhoek, http://www.fotokringbeeldhoek.nl 
Berlicum FFC Shot71, http://www.shot71.nl 
Best Fotogroep Best, http://www.fotogroepbest.nl 
Den Bosch  

• AFC’68, http://www.fotoclubdenbosch.nl 
• FG Zuiderlicht, http://www.fgzuiderlicht.nl 

Deurne FC Optika, http://www.optika.nl 
Eersel Fotoclub Kemfodia, http://www.kemfodia.nl 
Eindhoven 

• Fotoclub Klick , http://www.fotogroepklick.nl 
• Fotoclub Rapenland, http://www.fotoclubrapenland.nl 
• Fotoclub de Gender, http://www.fcdegender.nl 
• Fotoclub DEBUUT, http://debuut.blogspot.com 
• Fotoclub Lichtstad 51, http://www.lichtstad51.nl 
• Fotoclub ’t Karregat, http://www.fotoclubkarregat.nl 
• Dekate Mousa, http://www.dekatemousa.nl 
• DAF Foto &amp; Videoclub, http://www.daffotovideoclub.nl 
• FC Ericamera, http://www.ericamera.nl 
• De Fotoschouw, http://www.fotoschouw.nl 

Geldrop 
• Fotogroep Digifoto, http://www.fgdigifoto.nl 
• Fotoclub de Dreef, http://www.fotoclubdedreef.nl 

Gemert Foto Expressiegroep Gemert, http://www.fotoclubgemert.nl 
Helmond Fotoclub Brandevoort, http://www.fotoclubbrandevoort.nl 
Helmond Dierdonk Fotodier, http://www.fotodier.nl 
Nuland Fotoclub Nuland, http://www.fotoclubnuland.nl/ 
Oeffelt Fotografieclub BGC, http://www.fotografieclub-bgc.nl 
Oirschot Fotogroep Oirschot, http://www.fotogroepoirschot.nl 
Oss  

• Fotoclub FOCOSS, http://www.focoss.nl 
• Vrije Osse Fotoclub, http://www.vrijeossefotoclub.nl 

Rosmalen Fotoclub ’t Spectrum, http://www.fotoclubtspectrum.nl 
Reusel AFC Reusel, http://www.afcreusel.nl  
Riethoven Fotokring Riethoven, mail secretaris 
Schaijk Fotoclub Schaijk, http://home.hetnet.nl/~fotoclubschaijk 
Schijndel Fotoclub Schijndel, http://www.fotoclubschijndel.nl 
Sint-Michielsgestel Fotokring Sint-Michielsgestel, http://www.fotokring-gestel.nl 
Sint-Oedenrode Fotoclub Rooi, http://www.fotoclubrooi.nl 
Uden Fotoclub-F/8, http://www.amateurfotografen-f8.nl 
Veghel Fotoclub Veghel, http://www.fotoclubveghel.nl 
Veldhoven 

• Fotogroep Veldhoven, http://www.fotogroepveldhoven.nl 
• FG Luminos, http://www.fotogroep-luminos.nl 
• Fotoclub Bellus Imago, http://www.fotoclubbellusimago.nl 

Vessem Fotoclub Lucifer, http://www.fotoclublucifer.nl 
Vught Fotogroep Vught, http://www.fotogroepvught.nl 
Waalre Fotogroep Waalre, http://www.fotogroepwaalre.nl 
Wanroij FC Kiekus, http://www.fotoclubkiekus.nl 
Zaltbommel Fotoclub Bommelerwaard, http://www.fotoclubbommelerwaard.nl 
Collectief Brabant, http://www.collectiefbrabant.nl 
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Bijlage: contactadressen 
  
Contact adres van het bestuur Fotobond Afdeling 16 Noord-Brabant Oost:  

email :    oostbrabant@live.nl  
Tav.        Toon Bekkers  (voorzitter) 
Telefoon: 06 2183 8250  
Adres:     Spoorven 84, 5464 PA Veghel.  
               
bank:      NL49RABO01212.59.552 t.n.v. Fotobond afd. N-Brabant Oost  

  
Contact adres secretaris:  

email :    gerard.brands@gmail.com  
Tav.        Gerard Brands 
Telefoon: 040 7850825 / 06 49788339  
Adres:     Smitsstraat 8, 5611HM Eindhoven 
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Bijlage CV’s leden klankbordgroep 
 
CV Martijn van den Broek 
 
Kort CV: 
Martijn van den Broek (1968) is kunsthistoricus en Hoofd Collecties van het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam.  
Het Nederlands Fotomuseum is hét nationale museum voor fotografie met een 
indrukwekkende collectie. Het museum laat fotografie in al haar facetten zien: kunst, 
documentair en experimenteel, hedendaags en historisch. Naast tentoonstellingen met 
grote namen uit de Nederlandse en internationale fotografiewereld, toont het museum 
met regelmaat werk uit de eigen collectie. Die vertegenwoordigt een belangrijk deel van 
het visuele erfgoed van Nederland. De Collectie van het museum bestaat uit voor een 
belangrijk deel uit 160 archieven van fotografen, samen ca. 5,5 miljoen fotografische 
objecten.  
Martijn van den Broek 
Hoofd Collecties / Head of Collections 
+31 (0)10 20 30 422 / +31 (0)6 212 78 416 
 www.nederlandsfotomuseum.nl 

 
CV Rik Suermondt 
 
Studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1987 
is hij actief als freelance fotohistoricus. Hij doceert fototheorie aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht en AKV/Academie St. Joost in Breda. Hij schreef vele artikelen in 
kunstbladen en fotovakbladen. Van 1999 tot 2007 was hij lid van de 
tentoonstellingscommissie van het Fotofestival Naarden. Vanaf 2000 tot heden 
bestuurslid van Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht (SFU). Hij stelde tentoonstellingen 
samen voor onder meer het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Museum Volkenkunde 
Leiden en de KunstHal Rotterdam. Verder richt hij gebouwen in met (monumentale) 
fotowerken, zoals het hoofbureau van de politie Amsterdam-Amstelland. 
 
Hij is samensteller en (co-)auteur van de boeken Foto in Omslag. Het Nederlandse 
documentaire fotoboek na 1945 (1989), Willem Suermondt. Amateurfotograaf te 
Ravenstein (1991), Cas Oorthuys Onderweg. Europa 1945-1965 (2001), Frits Weeda. In 
de schaduw van de welvaart (2005), Plaats Delict Amsterdam (2006), Paul de Nooijer 
fotograaf (2007), Dutch Eyes. Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland 
(2007), Het geheim van Utrecht (2008), Martien Coppens. Bezielde beelden (2008), Het 
Nederlandse Fotoboek (2012) en Stadsgezichten. Utrecht in transitie (2016). Hij houdt 
lezingen en cursussen over geschiedenis van de fotografie, met raakvlakken naar 
beeldende kunst, vormgeving en nieuwe media. Het Nederlandse fotoboek heeft 
sinds midden jaren tachtig zijn grote interesse. 
www.riksuermondt.nl 
 
CV van Petra Cardinaal  
 
Galerie Pennings is in 1979 door Harry Pennings gestart en is daarmee inmiddels de 
oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland.  
Sinds 2005 wordt de galerie geleid door Petra Cardinaal.  
 
De galerie toont wat er nu gebeurt in de fotografie, maar heeft ook oog voor bewezen 
talenten en hun werk. Mogelijkheden creëren voor kunstenaars, samenwerking 
bevorderen tussen partijen, de rol van fotografie in onze samenleving belichten en 
(jonge) mensen in contact brengen met kunst: dat is waar Galerie Pennings voor staat.  



Beleidsplan Fotobond Brabant Oost 2017-2020 25 

Regelmatig vinden er activiteiten plaats zoals lezingen en workshops, vaak in 
samenwerking met andere instellingen, zoals de BKKC en het Van Abbemuseum.  
Driejaarlijks wordt de Harry Penningsprijs uitgereikt aan een talentvolle fotograaf. 
Verkoop van fotografie vindt plaats via tentoonstellingen, uit stock, tijdens beurzen en 
via portfolio’s die in eigen beheer uitgegeven worden sinds 1992. De collectie bestaat op 
dit moment uit 94 portfolio’s. 
 
Petra Cardinaal |Geldropseweg 61B | 5611 SE   Eindhoven| 
M.+31(0) 6 255 841 57 | 
www.galeriepennings.nl | info@galeriepennings.nl 
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Bijlage: statuten. Los toegevoegd (E9) 
 
 
 
 


