
 
 
Fotobond Oost Brabant 

Jaarverslag 1 september 2016 tot 20 juni 2017. De datum van de 

jaarvergadering van 2017. 

 
De laatste jaarvergadering vond plaats op 18 oktober 2016. Tijdens die 

vergadering is een oproep gedaan om het bestuur te versterken. Marga Nuijs en 

Joep Julicher hebben zich aangemeld en zijn inmiddels volwaardig lid van het 
bestuur. 

 

Dit verslag sluit aan op (en heeft enige overlap met) het verslag van het 

afgelopen jaar. De activiteiten zijn niet chronologisch vermeld. 
 

Mentoraten. 

In 2016 stond in het teken van “persoonlijke verbeelding”.  
In dat kader hebben nog een aantal fotografen onder leiding van Peter van Tuijl 

een (derde) mentoraat gevolgd. De bijbehorende expositie vond plaats in de 

Muzenval in Eersel. Peter heeft daar een goed bezochte avond verzorgd over 
diverse beeldstijlen en die gekoppeld aan het getoonde werk. In 2017 konden we 

weer terecht in De Verdieping in Veldhoven. Hieraan voorafgaand is er werk 

gemaakt door twee mentoraatgroepen, gestart in het najaar 2016 in Eindhoven 

en verzorgt door Diana Bokje met het onderwerp: ‘De Kracht van de Vrouw’. In 
samenwerking met Phoenix Cultuur is eind 2016 nog een mentoraatgroep met 

hetzelfde onderwerp gestart in Veghel. De opening van de tentoonstelling in 

Veldhoven was goed bezocht. De werken uit Veghel werden daar één week in de 
CHV Noordkade tentoongesteld en daarna samengevoegd met de tentoonstelling 

in Veldhoven. Deze loopt nog t/m 23 augustus 2017. 

 
Lightroom. 

Wilko van Asseldonk heeft inmiddels in de periode van september tot mei twee 

cursussen Lightroom verzorgd. Enerzijds de basiscursus die hij al eerder in 2015 

verzorgde en daarnaast een verdiepingscursus; hierbij geeft hij invulling aan de 
vragen van de cursisten waardoor een extra verdieping plaats vindt. 

 

Bondsfotowedstrijd. 
Medio september 2017 staat er weer een bespreking van de Bondsfotowedstrijd 

op de planning.  

 
Na de jaarvergadering van 18 oktober 2016 heeft Ilse Wolf een presentatie 

verzorgd over de inzet en mogelijkheden van sociale media. 

 

In samenwerking met Fotoclub De Gender zijn twee lezingen verzorgd: Eva Roefs 
en later Mirjam Appelhof. Beiden erg inspirerende fotografen met goede druk 

bezochte avonden. 

 



In samenwerking met Fotoclub Rooi is Carli Hermes naar Rooi gekomen. Hij 

kreeg de grote zaal van het Cultureel Centrum geheel vol en gaf inzicht in zijn 
manier van werken. (31-1- 2017). 

 

De lezingen gaven een goed inzicht in ‘huidige’ Fotocultuur en passen in het 
Thema 2017 :  “Kijk: dat ben ik”   [jaarthema landelijke fotoweek] 

 

Cursus Fotobespreken. 

Wim Jenniskens heeft weer een cursus Fotobespreken verzorgd. Als verdieping is 
Jan Kok bij een aantal clubs op bezoek geweest om het bespreken verder te 

stimuleren. 

 
Cursus Beeldstijl. 

Als vervolg op de cursus Fotobespreken heeft Peter van Tuijl een verdiepende 

cursus verzorgd voor 22 leden van diverse clubs met als doel om binnen de clubs 
de beeldstijl van clubleden te ‘herkennen’ en te stimuleren deze stijl verder uit te 

bouwen, zodat er meer fotografen aandacht hebben voor series als voorbereiding 

tot deelname aan Foto Regionaal en mogelijk Foto Nationaal. De cursisten waren 

erg enthousiast over de aangebrachte verdieping. 
 

Foto Regionaal. 

In april 2017 vond de jurering plaats van de inzendingen voor Foto Regionaal. Uit 
de ingezonden series (ca. 30) koos de jury 15 inzendingen die worden doorgeleid 

naar Foto Nationaal. Op de site van de Fotobond wordt de uitslag hiervan bekend 

gemaakt; verder zijn dan ook de eervolle vermeldingen te zien welke zullen 
komen te hangen op de tentoonstelling “Salon Foto Nationaal” 

 

Subsidie. 

Na een eerdere afwijzing en daarna wel een positieve toekenning van de 
gevraagde provinciale subsidie van 2016 hebben we een aantal activiteiten weer 

kunnen oppakken. Een gedeelte van de subsidie is over geheveld naar 2017; dat 

gedeelte hebben we gebruikt om de uitgestelde activiteiten uit te voeren.  
 

Op 13 februari 2017 hebben wij onze subsidieaanvraag voor de periode 2017-

2020 ingediend bij de provincie. Deze aanvraag werd nodig nadat een heel 

nieuwe subsidieopzet was vastgesteld. Culturele instellingen moeten voortaan 
voldoen aan een groot aantal eisen: met name samenwerking met andere 

culturele instellingen, talentontwikkeling, verbreding van de activiteiten zijn 

nieuwe speerpunten, naast uiteraard dekking van alle daarmee gepaard gaande 
kosten.  

Het beleidsplan dat o.a. met het oog op de subsidie is opgesteld is omvangrijk, 

helder en heeft grote potentie en uitdaging voor ons als bestuur. Er is door een 
aantal bestuursleden dan ook heel hard aan gewerkt om er een degelijke, maar 

ook uitnodigende en mooie nota van te maken.  

Komt er volledige toekenning dan staan ons uitdagende jaren met uitdagende 

projecten te wachten.  
Het beleidsplan, wat uiteraard alleen uitgevoerd kan worden bij toekenning van 

de subsidie is in te zien via de internetsite van onze afdeling….    

 
Afhankelijk van de hoogte van de toekenning kunnen activiteiten wel of niet 

doorgaan. Met ondersteuning van diverse clubs kunnen we meer voor elkaar 

krijgen. 



 

Daarom zullen wij ook een beroep op de clubs doen om activiteiten te 
organiseren zodat wij als bestuur wat ontlast worden. In ons logo staat: 

“stimulering van de amateurfotografie”, en daarmee gaan we als het aan ons ligt 

onverkort door….. 
 

Op dit moment zijn 37 fotoclubs clubs aangesloten bij ons rayon; daarnaast 

horen 45 individuele leden bij ons rayon. Het totaal aantal leden komt hiermee 

op ongeveer 800.  
 

 


